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Met de Rotork Setting Tool en Setting Tool Pro kunt u controle-, indicatie- 
en beschermingsfuncties van een aandrijving afstemmen op de omstandigheden 
van uw werklocatie. Bovendien kunt u met de nieuwe Rotork Bluetooth® 
Setting Tool gegevens uit een Datalogger downloaden en configuratiebestanden 
uploaden/downloaden. Bestanden worden overgedragen van en naar de 
Bluetooth® Setting Tool via Insight II.

Het is van groot belang dat alle instellingen van de aandrijving worden 
gecontroleerd op compatibiliteit met de systeemeisen van de klep, het 
processysteem en het besturingssysteem, voordat de aandrijving in gebruik 
wordt genomen. Lees deze publicatie aandachtig voordat u verdergaat.

Wanneer personeel van Rotork of aangestelde agenten worden aangesteld 
om lokale inbedrijfstelling en/of goedkeuring uit te voeren, dan kunnen 
er documenten beschikbaar worden gesteld van de configuratie over 
de aandrijving voor de klant. 

I

Rotork Setting Tool Pro

Rotork Bluetooth® Setting ToolRotork Setting Tool



3

Deze handleiding geeft instructies over:

•  Elektrische (lokaal en afstandsbediening) en optioneel 
handmatige bediening.

• Voorbereiden en instaleren van de aandrijving op de klep.

•  Daaropvolgende inbedrijfstelling en aanpassing van 
de basisinstellingen voor correcte werking van de klep.

•  Inbedrijfstelling en aanpassing van de configuratie-instellingen 
voor locatiespecifieke vereisten voor bediening en indicatie.

• Onderhoud en probleemoplossing.

• Verkoop en service.

HET ROTORK FLUID SYSTEMS SI PRO RANGE BIEDT EEN BETROUWBARE 
OPLOSSING VOOR ELEKTRISCHE FAILSAFE EN MODULERENDE 
KLEPBESTURING DIE U KUNT INSTALLEREN EN OPVRAGEN ZONDER 
ENIGE ELEKTRISCHE AFDEKKINGEN TE VERWIJDEREN.

Met het bijgeleverde infrarood/ Bluetooth® Setting Tool voor toegang 
tot de instellingsprocedures voor de aandrijving kunt u veilig, snel en 
gemakkelijk instellingen beheren voor hydraulische drukniveaus, 
positiebegrenzingen en alle overige bedienings- en indicatiefuncties, 
zelfs in explosiegevaarlijke omgevingen.

Standaard diagnosegegevens over het bedieningssysteem, de status van 
kleppen en aandrijvingen in de vorm van pictogrammen en helpschermen. 

Instellingen, alarmen en statusteksten zijn beschikbaar in het Engels 
(standaard). Andere talen zijn beschikbaar op verzoek.

Met een simpele druk op de knop van de setting tool kunnen interne 
hydraulische druk en positie van de aandrijving worden gecontroleerd.

De ingebouwde Datalogger legt gegevens vast over de werking van 
zowel klep als aandrijving. Met deze informatie kan bijvoorbeeld een 
onderhoudsplan worden gemaakt. Met de Insight II-software voor 
PC kunnen gegevens worden opgevraagd uit de Datalogger en kan 
de volledige instelling van de aandrijving worden geconfigureerd en 
opgenomen.

Bezoek onze website www.rotork.com voor meer informatie over SI, 
Insight II en andere series Rotork-aandrijvingen.

II
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Met deze handleiding kan een bekwame 
gebruiker de klepaandrijvingen uit de Rotork 
SI-serie aandrijvingen installeren, bedienen, 
afstellen en inspecteren. Alleen personen die 
hierin een training hebben gehad of ervaring 
hebben opgedaan, mogen Rotork-
aandrijvingen installeren, onderhouden 
en repareren. De werkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd in overeenstemming met 
de instructies in deze en andere relevante 
handleidingen. De gebruiker en de personen 
die aan deze apparatuur werken, dienen 
op de hoogte te zijn van de verantwoorde-
lijkheden die vallen onder de wettelijke voor-
waarden met betrekking tot de gezondheid 
en veiligheid van de werkplek. Er moet reke-
ning worden gehouden met extra gevaren 
bij gebruik van de SI-serie aandrijvingen met 
andere apparatuur. Meer informatie en richt-
lijnen over het veilige gebruik van de Rotork 
SI-serie aandrijvingen kunnen op verzoek 
worden geleverd indien vereist.

De elektrische installatie, het onderhoud en 
het gebruik van deze aandrijvingen dient te 
worden uitgevoerd in overeen stemming met 
de nationale wetgeving en wettelijke voor-
waarden met betrekking tot het veilige 
gebruik van deze apparatuur van toepassing 
op de plaats van installatie.

Voor het Verenigd Koninkrijk zijn de 
Electricity at Work Regulations 1989 en de 
richtlijnen die worden gegeven in de van 
toepassing zijnde versie van de “IEE-bedradin

gsregelgeving’’ van toepassing. Bovendien 
moet de gebruiker zich volledig bewust zijn 
van zijn/haar verplichtingen volgens 
de Health and Safety Act van 1974.

Voor de VS is de NFPA70, National Electrical 
Code ® van toepassing.

De mechanische installatie dient te worden 
uitgevoerd zoals in de handleiding uiteen-
gezet en moet bovendien in overeenstem-
ming zijn met relevante normen zoals de 
British Standard Codes of Practice. Als de 
aandrijving over typeplaatjes beschikt die 
aangeven dat deze geschikt is voor installatie 
in Ex omgevingen, kan de aandrijving alleen 
worden geïnstalleerd in Zone 1 en Zone 2 
geclassificeerde gevaarlijke locaties. 
De aandrijving mag niet worden geïnstal-
leerd in gevaarlijke omgevingen met een 
ontstekingstemperatuur die lager is dan 
135 °C, tenzij het typeplaatje aangeeft dat 
het apparaat hiervoor geschikt is.

De aandrijving dient alleen te worden geïn-
stalleerd in Ex omgevingen die compatibel 
zijn met de gasgroepen die op het typepla-
tje staan vermeld.

De elektrische installatie, het onderhoud en 
het gebruik van de aandrijving dient te 
worden uitgevoerd in overeenstemming met 
de wetgeving die relevant is voor de desbe-
treffende certificering van Ex omgevingen.
Er dient geen inspectie of reparatie te 
worden uitgevoerd, tenzij dit nodig is 

volgens de specifieke certificeringsvereisten 
voor Ex omgevingen. Onder geen enkele 
omstandigheid mag de aandrijving worden 
aangepast of veranderd. Dit kan de goed-
keuringscertificering voor Ex omgevingen 
ongeldig maken.
Toegang tot de onder stroom staande elek-
trische geleiders is verboden in Ex omge-
vingen, tenzij een speciale werkvergunning is 
verleend. Anders moet alle spanningen 
worden geïsoleerd en moet de aandrijving 
worden verplaatst naar een niet Ex omge-
ving voor reparatie of inspectie.

  WAARSCHUWING: 
samengedrukte veren

Alle veren binnen de SI-serie aandrijvingen 
zijn op voorhand samengedrukt. Veren 
mogen niet van de aandrijving worden 
verwijderd.

  WAARSCHUWING: 
hydraulische vloeistof

SI-aandrijvingen zijn gevuld met hydraulische 
vloeistof. Zie het gegevenslabel van de 
actuator voor het type toegevoerde olie.
Indien er een behoefte bestaat om de vloei-
stof te vervangen, dan moeten de gepaste 
beschermingsmiddelen worden gebruikt, 
zoals handschoenen en veiligheidsbril. 
Gebruikte hydraulische vloeistof moet 
veilig worden weggegooid (zie hoofdstuk 
over milieu).

Opmerking: de PRODUCTVEILIGHEIDS 
BLADEN waarin het type hydraulische 
olie geleverd door Rotork Fluid Systems 
wordt beschreven binnen de geleverde 
aandrijfeenheden zijn beschikbaar 
op verzoek.

  WAARSCHUWING: 
handmatige bediening

Met betrekking tot de optionele handmatige 
bediening van Rotork Fluid Systems-
aandrijvingen, zie waarschuwingen in 
hoofdstuk 4.

 WAARSCHUWING: de aandrijving 
kan beginnen en stoppen als de 
afstandsbediening wordt geselecteerd. 
Dit zal afhankelijk zijn van de status van het 
afstandsbedieningssignaal en de configuratie 
van de aandrijving.

 WAARSCHUWING: de aandrijving 
mag alleen geplaatst zijn waar de risico’s 
op beschadiging van het displayvenster 
gering zijn.

          Gezondheid en veiligheid
1
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Materialen van de aandrijving
SI-1-Q31 tot SI-2-Q80 
(SI-2.1-Q80)
Behuizing van de  Aluminium 
besturing: 
Behuizing van Aluminium 
aandrijving:
Aandrijfas:   Roestvrij staal (Q31-61)  

Plaatstaal (Q70-80) 
Schakelkast:  Aluminium
Leidingen:   Roestvrij staal 

(harde leidingen)
Externe  Roestvrij staal 
   bevestigingen:
Afwerking:   Standaard 2-laags   

epoxy-zilvergrijs  
(150 micron dik)

SI-2-Q110 tot Q130 
(SI-2.1-Q110 tot Q130)
Behuizing van de  Aluminium 
besturing:
Behuizing van Koolstofstaal 
aandrijving:
Aandrijfas:  Koolstofstaal
Schakelkast:  Aluminium
Leidingen:  Roestvrij staal 
   (harde leidingen)
Externe  Roestvrij staal 
bevestigingen:
Afwerking:  Standaard 2-laags  
   epoxy-zilvergrijs  
   (150 micron dik)

SI-1-L en SI-2-L (SI-2.1-L) 
Alle afmetingen
Behuizing van de  Aluminium 
besturing:
Behuizing van Staal 
aandrijving:

Zuigerstang:  Roestvrij staal

Leidingen:  Roestvrij staal  
(harde leidingen)

Externe  Roestvrij staal 
bevestigingen:

Afwerking:  Standaard 2-laags   
   epoxy-zilvergrijs  
   (150 micron dik)

De gebruiker moet ervoor zorgen dat de 
bedrijfsomgeving en alle materialen rondom 
de aandrijving niet kunnen leiden tot een 
minder veilig gebruik van of gereduceerde 
bescherming geboden door de aandrijving. 

Indien nodig moet de gebruiker ervoor 
zorgen dat de aandrijving voldoende 
beveiligd is tegen de bedrijfsomgeving.

Producten gefabriceerd door Rotork Fluid 
Systems vormen geen gevaar voor de 
gezondheid onder normale 
opslagcondities, distributie en gebruik, 
op voorwaarde dat er goede industriële 
procedure worden gevolgd en de juiste 
hygiënemaatregelen worden genomen.

Als de aandrijving niet onmiddellijk gemon-
teerd kan worden, dient u deze op een 
droge plaats op te slaan tot u gereed bent 
om de ingangskabels aan te sluiten.

Als de aandrijving geïnstalleerd moet 
worden, maar nog niet onmiddellijk aange-
sloten, is het raadzaam om de tijdelijke 
plastic kabelplugs te vervangen door 
geschikte metalen plugs.

De dubbel afgedichte constructie van het 
compartiment met aansluitklemmen zorgt 
ervoor dat de interne elektrische onderdelen 
in perfecte staat blijven, mits deze met rust 
worden gelaten.

Het is niet nodig om de beschermkappen 
van elektrische kasten te verwijderen 
om de SI-aandrijving in bedrijf te stellen.

Rotork Fluid Systems kan niet aansprakelijk 
worden gehouden voor een eventuele 
verslechtering die op locatie is ontstaan 
na verwijdering van de beschermkappen.

Elke aandrijving van Rotork Fluid Systems 
is volledig getest voordat deze de fabriek 
verlaat, zodat deze jarenlang onderhouds-
vrij zal zijn, mits correcte plaatsing en 
afdichting.

Niet opslaan bij temperaturen voorbij het 
normale bedrijfsbereik vermeld op het 
gegevenslabel.

Opslag
2
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3.1 Elektrische bediening
Controleer of de voedingsspanning 
overeenkomt met de gegevens op het 
typeplaatje van de aandrijving. Schakel 
de voeding in. Het is niet nodig om de 
faserotatie te controleren (op eenheden 
met 3 fasen).

 WAARSCHUWING: bedien de 
aandrijving niet elektrisch voordat 
u controleert met de Setting Tool 
of minstens de basisinstellingen zijn 
uitgevoerd. Raadpleeg hoofdstuk 8.

Lokaal/stop/afstandsbediening 
selecteren
Met de rode selectieschakelaar kunt u lokale 
bediening of afstandsbediening inschakelen. 
Elke stand is vergrendelbaar met een hangslot 
met een sluithaak van 6,5 mm.
Als de selectieschakelaar vergrendeld is in 
de stand Lokaal of Afstandsbediening, is de 
functie Stop steeds beschikbaar. De selectie-
schakelaar kan ook worden vergrendeld in 
de Stop-positie om elektrische werking via 
Lokale bediening of Afstandsbediening te 
voorkomen.

Lokale bediening 
Als de rode selectieschakelaar in de stand 
Lokaal (tegen de klok in) staat, kunt u de 
zwarte knop ernaast verdraaien om Open 
of Dicht te selecteren. Draai de rode knop 
met de klok mee om te stoppen. Afb. 3.1. 

Afb. 3.1.

Afstandsbediening 

Draai de rode selectieschakelaar op de stand 
Afstandsbediening (met de klok mee) om de 
aandrijving te bedienen via afstandsbedie-
ning. De lokale stop kan nog altijd gebruikt 
worden door de rode knop tegen de klok 
in te draaien.

3.2 Display - Lokale indicatie

Afb. 3.2 Het display van de aandrijving
Het display bestaat uit:
1.  Positieweergave - Dit is de hoofdweergave 

met 7 segmenten voor positie met 
pictogrammen.

2.  Tekstweergave - Dit is een weergave met 
2 regels, 16 tekens waarin tekst wordt 
gebruikt als aanvulling op de positieweer-
gave en pictogrammen.

3. Infrarood-leds.
4. 2 x leds voor positie-aanduiding.
5.  Alarmpictogram - Dit wordt weerge-

geven voor de klep-, bedienings- en 
aandrijvingsalarmen. Het alarmpictogram 
wordt ondersteund door de foutbeschrij-
ving in de tekstregel in de onderste 
weergave.

6.  IR-pictogram - Dit pictogram knippert 
tijdens infraroodcommunicatie.

7.  Pictogram percentage open - Dit picto-
gramwordt getoond als een percentage 
van de waarde Open wordt getoond in 
de bovenste weergave.

Bij het opstarten krijgt het LCD-scherm van 
de aandrijving een oranje-gele achtergrond-
verlichting en zal één van de indicatielampjes 
branden, afhankelijk van de positie. 
Het displayscherm toont het percentage 
open of een symbool voor eindpositie. 
(Zie afb. 3.3, 3.4 en 3.5)

Standaard betekent het rode lampje 
dat de klep open staat, oranje voor tussen-
liggende positie en groen voor gesloten klep. 
De kleuren voor open en gesloten kunnen 
op verzoek worden omgekeerd.

    Uw SI-aandrijving bedienen
3
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Open Limit
 

Open 
Het rode lampje zal branden, het symbool 
voor open en "Open limiet" wordt 
weergegeven.

Afb. 3.3

Tussenpositie
Het oranje-gele lampje brandt, percentage 
open waarde wordt getoond en "Gestopt" 
wordt weergegeven als de aandrijving 
niet in beweging is. 

Afb. 3.4

Gesloten
Het groene lampje brandt, het symbool 
voor gesloten en "Gesloten limiet" worden 
weergegeven.

Afb. 3.5

LED-indicators

 WAARSCHUWING: de kleur 
voor de tussenpositie kan anders 
zijn door de kijkhoek en de omge-
vingsverlichting.
De kleur van de lamp voor gesloten 
kan worden veranderd in rood indien 
gewenst. Zie hoofdstuk 9.3.

3.3  Display statusaanduiding – 
Positie

De SI-display geeft statusaanduiding in real-
time. De bovenste regel van de tekstweer-
gave is gereserveerd voor de positiestatus. 
Afb 3.6 toont als voorbeeld van de positie-
status Gesloten limiet.

Closed Limit

Afb. 3.6
De volgende positiestatussen kunnen worden 
weergegeven:
•  Gesloten limiet de aandrijving heeft 

de ingestelde limiet bereikt voor 
gesloten positie.

•  Open limiet de aandrijving heeft 
de ingestelde limiet bereikt voor 
open positie.

•  Naar open de aandrijving verplaatst 
in de richting van de open positie.

•  Naar gesloten de aandrijving verplaatst 
in de richting van de gesloten positie.

•  Gestopt de aandrijving is gestopt in een 
tussenpositie, aangegeven in de bovenste 
weergave (%open).

•  Timer actief alleen als de optie 
onderbrekingstimer is ingeschakeld. 
De onderbrekingstimer heeft de 
aandrijving in tussenpositie gestopt voor 
een periode gelijk aan de ingestelde tijd 
voor Timer uit. Zie hoofdstuk 9.8.

3.4  Display statusaanduiding 
– Bediening

De onderste regel van de tekstweergave 
is gereserveerd om het type bediening te 
tonen en is ongeveer 2 seconden zichtbaar 
nadat de bedieningsmodus of het signaal 
wordt toegepast. Afb. 3.7 toont als voor-
beeld de bedieningsstatus Afstandsbediening.

Closed Limit
Remote Control

Afb. 3.7
De volgende bedieningsstatussen kunnen worden 
weergegeven:
•  Lokale bediening lokale bediening 

geselecteerd -rode keuzeschakelaar.
•  Lokale stop lokale stop geselecteerd - rode 

keuzeschakelaar.
•  Afstandsbediening afstandsbediening 

geselecteerd - rode keuzeschakelaar.

     Uw SI-aandrijving bedienen vervolg
3

Closed Limit

Stopped



6

•  "Local Close" het lokale sluitsignaal is toege-
past - zwarte keuzeschakelaar.

•  "Local Open" het lokale opensignaal 
is toegepast - zwarte keuzeschakelaar.

•  "Remote Close" signaal voor sluiten 
van afstandsbediening (vaste bedrading 
of analoog) toegepast.

•  "Remote Open" signaal voor openen van 
afstandsbediening (vaste bedrading of 
analoog) toegepast.

•  "Remote ESD" signaal van afstandsbediening 
met vaste bedrading toegepast voor 
nooduitschakeling.

•  "Remote Bus Open" signaal voor bus* open 
van afstandsbediening toegepast.

•  "Remote Bus Close" signaal voor bus* sluiten 
van afstandsbediening toegepast.

•  Afstandsbediening bus ESD signaal voor bus * 
nooduitschakeling signaal toegepast voor 
nooduitschakeling.

•  "BT Connected" de aandrijving is verbonden 
via Bluetooth met een setting tool of 
computer. 

*  De geïnstalleerde bus-bedieningsoptie kan zijn: 
Pakscan, Profibus, Modbus, DeviceNet of 
Foundation Fieldbus. Raadpleeg het 
bedradingsschema van de aandrijving.

3.5 Display alarmindicatie
De SI-display geeft een alarmindicatie in 
de vorm van tekst en alarmpictogrammen. 

 
Algemeen alarm: 

Het pictogram voor een algemeen 
alarm wordt ondersteund met tekst in de 
onderste regel om het specifieke alarm te 
omschrijven. Zijn er meerdere alarmen zicht-
baar, dan worden de alarmen op volgorde 
weergegeven.
Afb 3.8 toont het statusvoorbeeld 
TUSSENPOSITIE OPEN "Mid Travel Over 
Pressure" (overdruk tussenpositie).

Stopped
MID TRAVEL OP

Afb. 3.8
De volgende alarmcondities kunnen worden 
weergegeven:

"Valve Alarms" Klepalarmen
•  "OP IN MID POS" - afgeschakeld op 

druk terwijl bewegend in eender welke 
richting tussen elektrische begrenzingen 
na een signaal om te bewegen.

•  "OP AT LIMIT" - afgeschakeld op druk terwijl 
bewegend in eender welke richting tussen de 
elektrische begrenzing en de mechanische 
eindpositie na een signaal om te bewegen.

•  BLOKKERING IN TUSSENPOSITIE - geen be-
weging gedetecteerd tussen elektrische 
begrenzingen na een signaal om te bewegen.

•  "STALL AT LIMIT" - geen beweging 

gedetecteerd tussen de elektrische 
begrenzing en de mechanische eindpositie 
na een signaal om te bewegen.

Bedieningsalarmen
•  "DEMAND FAULT" - deze fout wijst erop dat 

het analoge opdrachtsignaal onder de helft 
is gezakt van het ingestelde minimumsignaal. 
In een 4-20 mA systeem is het opdrachtsig-
naal onder 2 mA gevallen of gaat het boven 
22 mA.

•  "PS UNABLE TO RUN" - de aandrijving staat 
mogelijk niet op de correcte limiet om de test 
te starten of er werd een nieuwe opdracht 
verzonden voordat de test voltooid was.

• "MANUAL RESET ON" - de aandrijving moet 
handmatig worden gereset na een 
ESD-opdracht of een netvoedingsstoring. 
Raadpleeg 9.5 ESD handmatige reset.

• "ESD ACTIVE" - het ESD-signaal heeft 
voorrang op alle lokale signalen en 
afstandsbedieningssignalen. Na het uitvoeren 
van de ESD wordt de bediening verhinderd 
tot het ESD-signaal wordt opgeheven. 
Raadpleeg 9.5 ESD.

Aandrijvingsalarmen
• "CONFIG ERROR"- er kan een fout zijn 

in de configuratie (instelling) van de 
aandrijving. Controleer de basisinstelling 
en de configuratie-instellingen en reset ze.

• "ELECTRONIC FAULT"- er werd een 
hardwarefout veroorzaakt door een interne 
storing op de hoofd-PCBA waardoor de 
ingangen niet kunnen worden gelezen. 

Dit is kritiek en verhindert de bediening. 
Deze fout kan worden opgelost door de 
netvoeding af te koppelen van de aandrijving 
en 20 seconden te wachten.

• "LOCAL CONTROL FAIL" - dit wijst op een 
fout veroorzaakt door een storing in de 
hoofdprintplaat, lokale bedieningsschakelaar 
of tegenstrijdige signalen van de schakelaars. 
Bijvoorbeeld beide lokale bediening en 
afstandsbediening of openen en sluiten 
worden gelijktijdig verzonden.

• "SOL DRIVE FAULT" - neem contact op 
met Rotork.

• "POS SENSOR FAULT" - storing gedetecteerd 
in het positiesensorsysteem - 
neem contact op met Rotork.

• "PRES SENSE FAULT" - storing gedetecteerd 
in het druksensorsysteem - 
neem contact op met Rotork.

• "WRONG DIRECTION" - dit geeft aan dat 
de aandrijving is beginnen bewegen in de 
tegenstelde richting van de verzonden 
opdracht. Als dit voorkomt, wordt de 
aandrijving gestopt.

• "PS ERROR" - dit wijst erop dat er zich een 
fout heeft voorgedaan terwijl de aandrijving 
een gedeeltelijke slag probeerde uit te voeren.

• "OPTION CH 1 FAULT" - neem contact 
op met Rotork.

• "OPTION CH 2 FAULT" - neem contact 
op met Rotork.

• "EEPROM MISSING" - neem contact 
op met Rotork.

     Uw SI-aandrijving bedienen vervolg
3
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     Optionele handmatige bediening
44

Er kan optionele handmatige bediening 
gespecificeerd zijn voor uw SI-aandrijving.

Voor alle SI-1-Q en SI-2-Q70 & Q80 
(SI-2.1-Q70 & Q80) aandrijvingen is optio-
nele handmatige bediening voorzien met 
een tandwielkast met handwielbediening 
of een hydraulische handpomp.

Voor SI-2-Q110 tot Q130 (SI-2.1-Q110 tot 
Q130) aandrijvingen is optionele handmatige 
bediening voorzien door een hydraulische 
handpomp.

Voor alle SI-1-L en SI-2-L (SI-2.1L) aandrij-
vingen is optionele handmatige bediening 
voorzien door een hydraulische handpomp.

 WAARSCHUWING: 
handmatige bediening mag alleen 
worden gebruikt als er geen 
voeding wordt geleverd aan 
de aandrijving. 
Tandwielkastbediening
Voor Fail-closed aandrijvingen (veer werkt 
met de klok mee als de aandrijving van 
bovenaf wordt gezien) dan moet het 
handwiel tegen de klok in worden 
gedraaid om de aandrijving te openen. 
Zorg ervoor dat het handwiel volledig met 
de klok mee is gedraaid voordat u de 
voeding naar de aandrijving terug 
inschakelt.

Voor Fail-open aandrijvingen (veer werkt 
tegen de klok in als de aandrijving 
van bovenaf wordt gezien), moet het hand-
wiel met de klok mee worden gedraaid om 
de aandrijving te sluiten. Zorg ervoor dat het 
handwiel volledig tegen de klok in is 
gedraaid voordat u de voeding naar 
de aandrijving terug inschakelt.

In de tandwielkast zijn mechanische eindbe-
grenzers geplaatst. Deze moeten worden 
aangepast als de aandrijving geen volledige 
slag kan uitvoeren. 

 WAARSCHUWING: 
er mogen op de optionele handwiel-
bediening van de SI-aandrijvingen 
geen extra hulpmiddelen worden 
gebruikt als hefboom, zoals een wiels-
leutel, om meer kracht te kunnen 
uitoefenen bij het bedienen van de 
klep. Dit kan de klep en/of de aandrij-
ving beschadigen of ervoor zorgen dat 
de klep komt vast te zitten in eindpo-
sitie of tegen een obstructie.

Er is op de tandwielkast ook een 
vergrendeling geplaatst om het 
te vergrendelen in de positie met 
een hangslot. Het is aanbevolen 
om een hangslot te plaatsen bij 
aandrijvingen die worden gebruikt 
in een ESD-applicatie.

 Handpompbediening

Er wordt een 3-wegs kogelklep gebruikt 
met 2 posities voor handmatige bediening 
(zie label op kogelklep voor positie). Nadat 
de kogelkraan op de handmatige positie is 
gezet, kan vervolgens de handpomp worden 
gebruikt om de aandrijving hydraulisch te 
bedienen. Om de aandrijving te bedienen 
met behulp van de veer, dient u de kleine 
naaldklep aan de zijkant van de handpomp 
open te draaien (tegen de klok in). Sluit de 
naaldklep voordat u de handpomp opnieuw 
gebruikt of voordat u terugkeert naar auto-
matische bediening.

Koppel de voeding af van de aandrijving 
voordat u de handpomp gebruikt. Zet de 
aandrijving terug in de fail-safe conditie 
voordat u de voeding opnieuw aansluit 
op de aandrijving.

 WAARSCHUWING: 
zie het specifieke label voor handma-
tige bediening geleverd bij de aandrij-
ving voor de correcte procedure.

Voor eenheden uitgerust met een 
externe magneetklep is een extra 
isoleerklep geplaatst in lijn met 
de klep. Deze moet op "handmatig" 
worden gezet voor handmatige 
bediening.

Er is ook een isolatieklep geplaatst 
voor "fail in position" aandrijvingen. 
Deze moet op "handmatig" worden 
gezet voor handmatige bediening.

Op elke kogelkraan is een 
vergrendelmechanisme aangebracht 
welke geschikt is om met een 
hangslot in positie te vergrendelen. 
Het is aanbevolen om een hangslot te 
plaatsen bij aandrijvingen die worden 
gebruikt in een ESD-applicatie.
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5.1 Ophijsen

 WAARSCHUWING: 
raadpleeg Gewichten en afmetingen, 
hoofdstuk 12 voor het gewicht van 
de aandrijving.

Zorg ervoor dat de klep goed is bevestigd 
voordat u de aandrijving plaatst, omdat de 
combinatie top- zwaar kan zijn en daarom 
instabiel.

SI-1-Q31 tot SI-2-Q80 (SI-2.1-Q80), kwart-
slag-aandrijvingen moeten worden opge-
hesen tussen de HPU (hydraulic power unit) 
en de montagebeugel. (zie afbeelding 5.1.)

SI-2-Q110 tot Q130 (SI-2.1-Q110 tot Q130) 
aandrijvingen moeten worden opgehesen 
met de twee hijsogen, op de veerhouder 
en de eindflens van de cilinder.

SI-1-L en SI-2-L (SI-2.1L) aandrijvingen 
moeten worden opgehesen aan onderplaat 
onder de cilinder en de HPU. (zie afbeel-
ding 5.2.)

In geen enkel geval mogen de hydraulische 
leidingen of elektrische kabels worden 
gebruikt voor het ophijsen.

Als het nodig is om de aandrijving te hijsen 
met mechanische apparatuur gebruik dan 
uitsluitend gecertificeerde hijsstroppen zoals 
aangegeven in 5.1 voor SI-Q-aandrijvingen 
en afbeelding 5.2 voor SI-L-aandrijvingen.

Hijswerken moeten altijd worden uitgevoerd 
door bekwaam en ervaren personeel, vooral 
bij het monteren van aandrijvingen.

 WAARSCHUWING: de aandrijving 
dient volledig te worden ondersteund 
totdat de klepas aangekoppeld is en 
de aandrijving op de klepmontageflens 
is bevestigd.

De bevestiging van de aandrijving op de 
klep moet voldoen aan materiaalspecificatie 
ISO-klasse 8.8, reksterkte 628 N/mm2. 

 WAARSCHUWING: hijs de 
combinatie van aandrijving en klep 
niet op aan de aandrijving. Hijs de 
combinatie van klep en aandrijving 
op aan de klep.

Elke inrichting moet individueel worden 
beoordeeld voor veilige hijsomstandigheden.

Zie het gegevensblad van SI-Q en SI-L voor 
de afmetingen van de onderplaat en 
montage van de aandrijving.

Afb. 5.1. Afb. 5.2.

    Montage van de aandrijving
5
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5.2  Montagerichting SI-Q-
aandrijvingen

SI-1-Q

SI-1-Q-aandrijvingen kunnen worden 
gemonteerd in de hieronder 
getoonde posities.

AANBEVOLEN: de aandrijving kan 
in deze positie worden gemonteerd 
en onderhouden. 

TOEGESTAAN: wijzigingen moeten worden 
aangebracht bij montage in deze richting. 
Raadpleeg Rotork Fluid Systems.

TOEGESTAAN: de aandrijving kan worden 
gemonteerd in deze richtingen, maar moet 
worden verwijderd voor onderhoud.

NIET TOEGESTAAN: de aandrijving 
mag NIET worden gemonteerd in 
deze richtingen.

SI-2-Q

De SI-2-Q (SI-2.1-Q) aandrijvingen moeten 
altijd worden gemonteerd in de verticale 
positie zoals afgebeeld. De montagebeugel 
kan worden aangepast voor verschillende 
montagerichtingen.

5.3  SI-Q-aandrijving plaatsen 
op klep

De standaard SI-1-Q31 tot SI-2-Q80 
(SI-2.1-Q80), aandrijvingen worden bewerkt 
geleverd om te passen in een kort 
gekoppelde ISO 5211-montage met een 
vierkante vrouwelijke aandrijving en een 
keuze uit twee montage-PCD's zoals 
aangegeven in het gepaste gegevensblad 
van de aandrijving.

De SI-2-Q110 tot Q130 (SI-2.1-Q110 
tot Q130) aandrijving wordt geleverd met 
8 montagegaten en een boorgat en sleutel. 
Zie SI-2-Q (SI-2.1-Q) gegevensblad voor meer 
informatie.

Als de aandrijving niet rechtstreeks op de 
klep kan worden gemonteerd, dan zal een 
afzonderlijke kastbeugel en koppeling vereist 
zijn voor de montage van de aandrijving.

Voordat u de aandrijving plaatst moet 
u verzekeren dat de klep in de Fout- 
of Startpositie staat en de koppeling op de 
klep past. Controleer ook of de aandrijving 
in de correcte richting staat.

Verlaag de aandrijving op de klep en zorg 
ervoor dat de aandrijving correct geplaatst is.

Plaats bevestigingsbouten, maar controleer 
vóór het vastdraaien dat de aandrijving en 
klep correct uitgelijnd zijn.

5.4  Mechanische slagafstelling 
van Q31- & Q41-aandrijvingen

Bij Fail closed aandrijvingen kan alleen de 
slag worden afgesteld op de open limiet. 
Bij Fail open aandrijvingen kan alleen de 
slag worden afgesteld op de gesloten limiet. 
De afstelling is ±3°. Voor een algemene 
maximale rotatie van 93°. 

Afstellingsprocedure - Veerkap

• Draai de borgmoer los.

•  Stel de stopbout met de klok mee 
af voor gereduceerde draaibeweging 
en tegen de klok in voor verhoogde 
beweging.

• Draai de borgmoer vast.

    Montage van de aandrijving vervolg
5
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 WAARSCHUWING: 
Q41-aandrijvingen hebben twee 
stelschroeven voor slagafstelling. 
Het is belangrijk dat beide schroeven 
gelijkmatig worden afgesteld om te 
verzekeren dat ze beiden in contact 
zijn met de zuiger in kwestie.

5.5  Afstelling mechanische slag  
Q51- tot Q80-aandrijvingen 

Fail closed aandrijvingen - gebruik de stel-
schroef A voor gesloten positie en stel-
schroef B voor open positie.

Fail open aandrijvingen - gebruik de stel-
schroef B voor gesloten positie en stelschroef 
A voor open positie.

Aandrijvingen kunnen +/- 3° worden afge-
steld in zowel open als gesloten positie. 
Voor een algemene maximale rotatie 
van 96°.

Afstelprocedure
• Draai de borgmoer los.

•  Draai aan de stelschroef om 
de gewenste positie te bereiken.

• Draai de borgmoer vast. 

Q51- & Q70-aandrijvingen

 

Q60-, Q61- & Q80-aandrijvingen

5.6  Afstelling mechanische 
slag Q110-130

Fail closed aandrijvingen worden afgesteld 
door de stopbout in de hydraulische cilinder 
te gebruiken voor de gesloten limiet en in 
de veerhouder voor de open limiet.

Fail open aandrijvingen worden afgesteld 
door de stopbout in de hydraulische cilinder 
te gebruiken voor de open limiet en in de 
veerhouder voor de gesloten limiet.

Aandrijvingen kunnen ± 5° worden afgesteld 
in zowel open als gesloten positie. Voor een 
algemene maximale rotatie van 100°. 

Afstelprocedure - 
Hydraulische cilinder 

•  Verwijder de kap van de stopbout 
en draai de stopmoer los.

•  Stel de stopbout met de klok mee af voor 
gereduceerde draaibeweging en tegen 
de klok in voor verhoogde draaibeweging.

•  Als eenmaal de gewenste positie 
is bereikt, draait u de stopmoer vast. 
Zorg ervoor dat de afdichtingsring correct 
gecentreerd is op de as en geplaatst is 
in de inkeping in de flens.

•  Herinstalleer de stopkap en zorg ervoor 
dat de afdichtingsring correct gecentreerd 
is op de as en geplaatst in de inkeping 
in de stopkap.

Afstelprocedure - 
Veerhouderafstelling

• Verwijder de dop van de veerstop.

•  Stel de stopbout af met de klok mee 
voor gereduceerde draaibeweging 
en tegen de klok in voor verhoogde 
draaibeweging.

•  Eenmaal de gewenste positie bereikt, 
plaats u de stopkap van de veer terug.

    Montage van de aandrijving vervolg
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    Montage van de aandrijving vervolg
5

5.7  Montagerichting SI-L-
aandrijvingen

SI-1-L

SI-1-L-aandrijvingen kunnen worden 
gemonteerd in de hieronder 
getoonde posities.

AANBEVOLEN: de aandrijving kan 
in deze positie worden gemonteerd 
en onderhouden.

TOEGESTAAN: raadpleeg Rotork Fluid 
Systems. Wijzigingen moeten worden 
aangebracht bij montage in deze richting.

TOEGESTAAN: de aandrijving mag NIET 
worden gemonteerd in deze richtingen. 
De eenheid moet worden verwijderd 
voor onderhoud

NIET TOEGESTAAN: de aandrijving mag 
NIET worden gemonteerd in deze 
richtingen.

SI-2-L 

De SI-2-L (SI-2.1L) aandrijvingen moeten 
altijd worden gemonteerd in de verticale 
positie zoals afgebeeld. De montagebeugel 
kan worden aangepast voor verschillende 
montagerichtingen.
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5.8 SI-L monteren op klep

De standaard aandrijving wordt geleverd 
met de cilinder gemonteerd op een onder-
plaat die bewerkt is om vier stijlen te 
plaatsen concentrisch met de uitvoeras. 
Daarnaast moet het volgende worden voor-
zien om de aandrijving te bevestigen op de 
klep: vier stijlen, een klepmontageplaat en 
een gespleten koppelingsadapter om het 
uiteinde van de zuigerstang te plaatsen op 
de klepspindel.

Details van de afmetingen van het voetstuk 
van de aandrijving en de uitvoeras zijn te 
vinden in het toepasselijke gegevensblad 
van de aandrijving.

Er zijn geen afstelbare, mechanische eind-
stoppen geplaatst op lineaire aandrijvingen.

Veer voor uitschuiven van 
zuigerstang van aandrijving

(klepsteel omlaag om te sluiten - Fail closed)

•  Zorg ervoor dat de klep volledig 
gesloten is.

•  Verwijder de borgmoeren of klem van 
de klepafsluiter en steel.

•  Laat de aandrijving op de klep zakken.

•  Zet de borgmoeren of klem terug 
op de klepafsluiter en draai vast 
tot de door de fabrikant aanbevolen 
aanhaalkoppel.

•  Trek de zuigerstang van de aandrijving 
3 tot 5 mm achteruit zodat de 
aandrijving de klepzitting voorlaadt. 
Dit kan worden bereikt door een tijdelijke 
voeding aan te brengen op de 
aandrijving.

•  Zorg ervoor dat de klep volledig gesloten 
is en plaats de gesplitste koppeling om 
de zuigerstang van de aandrijving te 
klemmen op de klepsteel.

Veer voor intrekken van 
zuigerstang van aandrijving

(klepsteel omlaag om te sluiten - 
door fout open)

•  Zorg ervoor dat de klep volledig 
geopend is.

•  Verwijder de borgmoeren of klem 
van de klepafsluiter en steel.

•  Laat, met de uitvoeras van de aandrijving 
volledig ingetrokken de aandrijving 
zakken op de klep. Zorg ervoor dat de 
zuigerstang van de aandrijving vrij is van 
de klepsteel.

•  Zet de borgmoeren of klem terug 
op de klepafsluiter en draai vast 
tot de door de fabrikant aanbevolen 
aanhaalkoppel.

•  Zorg ervoor dat de klep volledig geopend 
is en plaats de gesplitste koppeling om 
de zuigerstang van de aandrijving te 
klemmen op de klepsteel.

    Montage van de aandrijving vervolg
5
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 WAARSCHUWING: 
zorg ervoor dat alle stroomtoevoer is 
geïsoleerd voordat de beschermkappen 
van de aandrijving verwijderd worden.

Controleer of de voedingsspanning over-
eenkomt met de gegevens op het type-
plaatje van de aandrijving.

Er moet een schakelaar of stroomonder-
breker worden opgenomen in de bedra-
ding naar de aandrijving. De schakelaar of 
stroomonderbreker moet zo dicht mogelijk 
bij de aandrijving worden gemonteerd en 
worden gemarkeerd om aan te geven 
dat het de inrichting is om die specifieke 
aandrijving af te koppelen. De aandrijving 
moet beschermd zijn door een overspan-
ningsbeveiliging zoals gedefinieerd in het 
toepasselijke bedradingsschema.

6.1  Aarde-/massaverbindingen

Er wordt ook een interne aardingsaanslui-
ting geleverd op het klemmenbord, deze 
mag niet als de beschermende aarding 
gebruikt worden.

6.2   Het aansluitklemmendeksel 
verwijderen

Gebruik een hexagonale sleutel van 6 mm 
om de vier kopschroeven gelijkmatig los te 
draaien. Probeer het deksel niet met een 
schroevendraaier als hefboom te verwijderen 
omdat dit de O-ringafdichting en vlamdo-
vende pasrand op een gecertificeerde 
eenheid zal beschadigen.

Afb. 6.1.

 
 

Een plastic zak in het aansluitcompartiment 
bevat:

• Aansluitschroeven en ringen.

• Reserve O-ringen voor deksel.

• Bedradingsschema.

• Instructieboek.

Afb. 6.2.

6.3  Kabelingang

De kabelingangen op de klemmenkast van 
de aandrijving zijn voorzien van schroef-
draad, M20 x 1.5p of M25 x 1.5p.

Gebruik alleen geschikte gecertificeerde 
explosieveilige ingangsverkleiners, pakkingen 
of kabelwartels op gevaarlijke plaatsen.

Verwijder alle tijdelijke rode plastic plugs. 
Maak de kabelingangen dmv verloopringen 
en wartels passend voor het kabeltype en 
-grootte. Zorg ervoor dat de verloopringen, 
kabelpakkingen of kabelwartels goed beves-
tigd en volledig waterdicht zijn. Dicht onge-
bruikte kabelingangen af met een stalen of 
koperen schroefdraadplug. In gevaarlijke 
zones moet een gepast gecertificeerde 
geschroefde blindplug worden gebruikt.

     Kabelaansluitingen
6
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6.4  Aansluiten op klemmen

 Bij EExde-behuizingen moet men 
voeding en aarde aansluiten d.m.v. 
ringlips van AMP-type 160292, de 
besturingsaansluitingen met ringlipjes 
van het AMP-type 34148.

Zie het bedradingsschema in het aansluit-
compartiment om de functies van de aansl-
uitklemmen te identificeren. Controleer of 
de voedingsspanning overeenkomt met de 
gegevens op het typeplaatje van de aandrij-
ving.

Verwijder het rode scherm voor de voedings-
aansluiting.

Begin met het aansluiten van deze kabels en 
verwijder het rode scherm voor de voedings-
aansluiting.

Wanneer alle verbindingen zijn gemaakt, 
moet u het bedradingsschema terugplaatsen 
in het compartiment met aansluitklemmen.

6.5  Het aansluitklemmendeksel 
terugplaatsen

Zorg ervoor dat de O-ringafdichting en het 
draaischarnier in goede staat zijn en licht 
gesmeerd zijn voordat het deksel wordt 
teruggeplaatst.

6.6  Voorafgaand aan 
inbedrijfstelling

Afhankelijk van de verzendingswijze 
en opslag na het verlaten van de fabriek van 
Rotork Fluid Systems, kan het vereist zijn om 
de aandrijving te ontluchten. Volg de onder-
staande procedure voor een Fail closed 
aandrijving:

•  Open en sluit de aandrijving volledig 
met de lokale bedieningselementen.

• Zet de selectieknop op Stop.

•  Verwijder de olievuldop. Als er geen 
lucht ontsnapt, dan is de aandrijving 
volledig ontlucht. Als er wel lucht 
ontsnapt, dan moet een nieuwe cyclus 
worden uitgevoerd met de aandrijving.

•  Plaats de olievuldop terug en draai 
de selectieknop op Local.

•  Sluit en open de aandrijving volledig.

•  Zet de selectieknop op Stop en 
verwijder de olievuldop.

•  Herhaal dit proces tot er geen lucht 
meer ontsnapt als de olievuldop wordt 
verwijderd.

 WAARSCHUWING: zorg ervoor 
dat de olievuldop altijd goed vast 
zit voordat een slag wordt uitgevoerd 
met de aandrijving in eender 
welke richting.

     Kabelaansluitingen vervolg
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       Koptekst
 

OPGELET: RODE PLASTIC PLUGS IN KABELWARTELINGANGEN ZIJN ALLEEN 
BESTEMD VOOR GEBRUIK TIJDENS VERVOER. VOOR LANGDURIGE BESCHERMING 

DIENT U GESCHIKTE METALEN PLUGS TE PLAATSEN.

ATTENZIONE: I TAPPI IN PLASTICA ROSSA PER L'ENTRATA CAVI SONO SOLO
TEMPORANEI. PER UNA PROTEZIONE PERMANENTE PREGO SOSTITUIRLI CON

APPOSITI TAPPI METALLICI.

 ATENCION: LOS TAPONES ROJOS DE PLASTICO EN LAS ENTRADAS DE CABLE
SON UNICAMENTE PARA TRANSPORTE. PARA PROTECCION PERMANENTE

COLOCAR TAPONES METALICOS APROPIADOS.

 ACHTUNG: DIE ROTEN PLASTIKSTOPFEN SIND NUR FÜR DEN TRANSPORT GEEIGNET. 
FÜR DAVERHAFTEN SCHUTZ SIND DIESE GEGEN GEEIGNETE BLINDSTOPFEN 

AUSZÜTAUSCHEN.

 ATTENTION: LES BOUCHONS PLASTIQUES ASSURENT UNE PROTECTION TEMPORAIRE. 
POUR UNE PROTECTION DEFINITIVE UTILISER DES BOUCHONS METALLIQUES.
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     Inbedrijfstelling
7

7.1  De instelprocedure
De Rotork Fluid Systems SI-aandrijvingen 
zijn ontworpen zodat inbedrijfstelling kan 
worden uitgevoerd zonder enige van de 
elektrische afdekkingen te verwijderen.

Het instellen van de interne hydraulische 
druk, limiet en andere functies wordt 
uitgevoerd met het infrarood Setting Tool. 
Het Setting Tool heeft een certificaat voor 
intrinsieke veiligheid voor inbedrijfstelling 
in gevaarlijke zones.

Alle inbedrijfstellingsfuncties worden 
opgeslagen in niet-volatiel geheugen in 
de aandrijving. Met het Setting Tool kan 
de gebruiker alle functies zien via het 
displayvenster van de aandrijving. In de 
weergave van elke functie kunnen de 
instellingen ervan worden gecontroleerd 
en indien nodig worden gewijzigd binnen 
de grenswaarden voor die functie.

De voeding moet aangesloten zijn voor 
de inbedrijfstelling. De instellingsproce-
dure is opgedeeld in twee fasen:

1.  Basisinstellingen
  Instelling van eindpositiebegren zingen, 

drukwaarden en begrenzingposities.

2.  Configuratie-instellingen
  Instellingen voor de bediening indicatie 

en optionele apparaatfuncties.

Alle functies van de SI-aandrijving 
zijn geconfigureerd voorafgaand aan 
verzending op de standaardinstellingen 
van de Rotork Fluid Systems tenzij 
alternatieven werden gespecificeerd bij 
bestelling. Indien problemen worden 
ondervonden bij de inbedrijfstelling, 
kunnen de standaardinstellingen 
worden hersteld om de configuratie 
van de aandrijving terug te zetten op de 
oorspronkelijke conditie. Vervolgens kan 
de lokale inbedrijfstelling opnieuw 
worden hervat. 

De standaardinstellingen moeten voorzichtig 
worden gebruikt aangezien de geselecteerde 
instellingen na fabricage essentieel kunnen 
zijn voor de veilige werking van de klep en/
of installatie.

Display op aandrijving

Positiedisplay 50    Dit kan een open of gesloten symbool zijn 
      of een waarde voor het percentage 
  m    van de opening.

Druk en positie 50 Raadpleeg hoofdstuk 10.

  m
Wachtwoord  P? k PC k Bt k Pt k FT

	 	 m
Crossroad cr k
  
  m

  Basisinstellingen  Configuratie-instellingen
  Begrenzingen Indicatie contacten
  Drukwaarden Bedieningsmodus
  Begrenzingsposities Opties
     Helpschermen
    Standaardinstellingen

 Opmerking: eerst moeten de basisinstellingen worden ingesteld.

Koppel
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   Inbedrijfstelling vervolg
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7.2  Het Setting Tool (oude versie)

Specificatie
Behuizing IP67

Certificering  EEx ia IIC T4 (intrinsiek veilig) 
FM, INT SAFE, Klasse I & II Div 1 Groepen A B C D E F G, T4A CSA, Exia, 
Klasse I, II Div 1 Groepen A B C D

Voeding  9V-accu (bijgeleverd en geplaatst)

Bedrijfsbereik  0,75 m (van displayvenster van aandrijving)

Naam Instructie

1. m	toets*  Weergave volgende functie omlaag

2. k	toets*  Weergave volgende functie opzij

3.  - toets  Verlagen/veranderen weergegeven functie

4.  + toets  Verhogen/veranderen weergegeven functie

5.  toets  Weergegeven waarde of instelling invoeren

Lokale infraroodbediening (indien ingeschakeld)

6.  toets  Werkt niet op SI-aandrijving

7.  toets  Werkt niet op SI-aandrijving

8. Venster infraroodzender

*   Door de twee pijltoetsen gelijktijdig in te drukken keert de display van de aandrijving terug 
naar de modus voor positie-indicatie

 

 

Afb. 7.1  De Setting Tool

3
1
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7.3  Het Setting Tool Pro

Naam Instructie
1.  m	toets*  Weergave volgende functie omlaag.

2.  i	toets Weergave volgende functie omhoog.

3.  k	toets*  Weergave volgende functie rechts.

4.  o	toets  Weergave volgende functie links.

5.   - toets   Waarde of instelling van weergegeven functie verhogen/veranderen.

6.   + toets   Waarde of instelling van weergegeven functie verlagen/veranderen.

7.   	toets  Werkt niet op SI-aandrijvingen.

8.  toets  Weergegeven waarde of instelling invoeren.

9.   Venster infraroodzender.

10.  		toets Werkt niet op SI-aandrijvingen.

11.  		toets Werkt niet op SI-aandrijvingen.

*   Door deze twee pijltoetsen gelijktijdig in te drukken wordt de instellingmodus 
gesloten en keert het aandrijvingsdisplay terug naar de modus druk-/positie-indicatie.

Afb. 7.3.  Het Setting Tool Pro

 
Specificatie
Behuizing: IP54

Certificering: ATEX CE 0518 Ex II 1G 
  FM, INT SAFE, Klasse I, Div 1, Groepen A, B, C & D, T4.
  CSA, Exia, Klasse I, Div 1, Groepen A, B, C & D, T4.
 
Temperatuur: Tamb = -30 ºC tot 50 ºC

Voeding:  2x 1,5 V AA-accu (geleverd en geplaatst)

Bedieningsbereik:  0,75 m (van displayvenster van aandrijving)

    Inbedrijfstelling vervolg
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7.4  Het Rotork Bluetooth® Setting Tool

Naam Instructie
1.  m	toets*  Weergave volgende functie omlaag.

2.  i	toets Weergave volgende functie omhoog.

3.  k	toets*  Weergave volgende functie rechts.

4.  o	toets  Weergave volgende functie links.

5.   - toets   Waarde of instelling van weergegeven functie verhogen/veranderen.

6.   + toets   Waarde of instelling van weergegeven functie verlagen/veranderen.

7.   	toets  Download/upload starten via Bluetooth.

8.  toets  Weergegeven waarde of instelling invoeren.

9.   Venster infraroodzender.

10.  		toets Werkt niet op SI-aandrijvingen.

11.  		toets Werkt niet op SI-aandrijvingen.

*   Door deze twee pijltoetsen gelijktijdig in te drukken wordt de instellingmodus 
gesloten en keert het aandrijvingsdisplay terug naar de modus druk-/positie-indicatie.

 

Afb. 7.4.  Het Rotork Bluetooth® Setting Tool

Specificatie
Behuizing: IP54

Certificering: ATEX CE 0518 Ex II 1G 
  FM, INT SAFE, Klasse I, Div 1, Groepen A, B, C & D, T4.
  CSA, Exia, Klasse I, Div 1, Groepen A, B, C & D, T4.
 
Temperatuur: Tamb = -30 ºC tot 50 ºC

Voeding:  4 x 1,5 V AAA-batterijen (geleverd en geplaatst)

Bedieningsbereik:  I nfrarood: 0,75 m (van displayvenster van aandrijving) 
Bluetooth: 3 m (van displayvenster van aandrijving)

8

2

7

6

5

3

1

4

9

11

10
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Batterijvervanging Setting Tool

De status van de batterijen kan worden 
gecontroleerd door te kijken naar het venster 
van de infraroodzender terwijl u één van 
de knoppen op het Setting Tool ingedrukt 
houdt. U zou een flitsend rode indicator 
moeten zien.

 Het vervangen van batterijen moet op 
een veilige plaats worden uitgevoerd. U 
vervangt de batterijen door de zes imbus-
schroeven te verwijderen achterop de 
Setting Tool. Verwijder de achterplaat 
om de batterijen vrij te maken.

Het Setting Tool (oude versie):

 Plaats alleen Duracell mN1604 of 
Rayovac Alkaline maximum NoAL-9V type 
batterijen om de certificering voor gevaar-
lijke omgevingen te behouden. 

Setting Tool Pro:

 Plaats alleen de volgende goedge-
keurde alkalinemangaan AA-batterijen 
om de certificering voor gevaarlijke zones 
te behouden:

Duracell, Coppertop, type MN1500 
Duracell, Procell, type MN1500 GP, 
Super Alkaline, type GP15A

Plaats geen andere types AA-batterijen, 
inclusief Duracell, Ultra, type MN1500.

Het Bluetooth® Setting Tool:

 Plaats alleen de volgende goedge-
keurde alkalinemangaan of zinkmangaan 
AAA-batterijen om de certificering voor 
gevaarlijke zones te behouden:

Duracell, Procell, type MN2400 
Energizer, type E92.

Plaats het deksel terug en zorg ervoor dat 
het rode indicatielampje gericht is naar het 
venster van de zender in het achterdeksel.

Als een knop wordt ingedrukt, zendt 
de Setting Tool de relevante opdracht naar 
de aandrijving via infraroodpulsen en moet 
daarom recht voor het indicatorvenster van 
de aandrijving staan op een afstand van 
minder dan 0,75 m. 

De behuizing van de aandrijving Setting Tool 
Pro, en Bluetooth® Setting Tool is vervaar-
digd uit de volgende materialen:

 Polycarbonaat, ABS-mengeling 
 Polycarbonaat 
 Siliconenrubber

Als de Setting Tool Pro en Bluetooth® 
Setting Tool in contact kunnen komen met 
agressieve stoffen (bijvoorbeeld oplosmid-
delen die invloed hebben op polymetrische 
materialen), dan is het de verantwoordelijk-
heid van de gebruiker om de juiste voor-
zorgsmaatregelen te treffen (zoals regelma-
tige controles als deel van routine-inspecties 

of controleren of de materialen bestand zijn 
tegen de specifieke chemische stof), 
om beschadiging van het apparaat te voor-
komen en de veiligheid te verzekeren.

Er mag geen enkele vorm van reparatie 
worden uitgevoerd aan de Setting Tools.

Download-/uploadfunctie
Deze nieuwe functie werd geïntroduceerd 
met de nieuwe Rotork Bluetooth® Setting 
Tool. De gebruiker kan er ook datalogger-
bestanden mee downloaden en configura-
tiebestanden mee downloaden/uploaden. 
De nieuwe tool is weerbestendig en intrin-
siek veilig en kan dan ook veilig worden 
gebruikt in alle soorten omgevingen. 
Raadpleeg Bluetooth® Setting Tool 
publicatie PUB095-001.

Display instel Mode
De Setting Tool en de pijltoetsen van 
de Setting Tool worden gebruikt om 
de instelprocedure te openen en te door-
zoeken met behulp van het display van de 
aandrijving. Elke functie van de aandrijving 
wordt met de huidige instelling gerepresen-
teerd op het scherm door een combinatie 
van code en tekst. 

De wijzigingstoetsen op het Setting Tool 
(+ en –) geven de gebruiker de mogelijkheid 
om de beschikbare instelopties te bekijken.

De voorbeelden van de weergegeven func-
ties Sluitingsactie [C2] en Openingsdruk 
[OP] worden rechts weergeven. Houd er 
rekening mee dat een insteloptie of 
waarde is aangeduid. 

Deze instructiehandleiding gebruikt zowel 
code als tekst voor de beschrijving.

     Inbedrijfstelling vervolg
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Close Action
Stop on Pressure

Functie-
code

Functie

Instellings-
code

Instellings-
optie

Open Pressure
at Limit 90%

Functie-
code

Functie Instellings-
waarde

Instellings-
waarde
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7.5   Toegang tot de aandrijving 
Instelprocedure

Wanneer de aandrijving stevig gemon-
teerd is op de klep, de voeding ingescha-
keld en lokale bediening of stop 
geselecteerd.

DRUK OP DE TOETSm.

Het bovenste display van de aandrijving zal 
hetzelfde blijven en het onderste display zal 
de drukwaarde weergeven. Dit wordt weer-
gegeven door Druk = XX%, XXBAR of XXPSI 
en een staafdiagram. 

DRUK OP DE TOETSm.

Het display van de aandrijving verandert 
en het display met wachtwoordbeveiliging 
wordt getoond.

Enter Password
1D Hex

De functie-instellingen van 
de aandrijving kunnen worden 
beveiligd met een wachtwoord

7.6   Instellingsmodus - 
Wachtwoord

Om de functies van de aandrijving in 
te stellen en aan te passen moet het 
correcte wachtwoord worden ingevoerd. 
De fabrieksinstelling (standaard) voor het 
wachtwoord is [ld]. Als de aandrijving eerder 
werd ingesteld met een wachtwoord, 
dan moet dit worden ingevoerd.

Gebruik de toetsen + of - om te bladeren 
door de beschikbare wachtwoorden 00–FF 
(hexadecimaal). Met het correcte wacht-
woord weergegeven, drukt u op de 
entertoets.

DRUK OP DE TOETS .

Er verschijnen twee "instelling"-balken 
die zichtbaar blijven op het display van elk 
scherm. Daarnaast wordt gedurende 
3 seconden het bericht "Password Correct" 
weergegeven.

Password Correct
Enter Password

Standaardwachtwoord, 
instelmodus ingeschakeld 

7.7  Nieuw wachtwoord [PC]
Om een nieuw wachtwoord in te stellen 
moet de aandrijving in de instelmodus staan 
met het wachtwoorddisplay - instelmodus 
ingeschakeld - weergegeven,

DRUK OP DE TOETS k.

Het display zal veranderen in [PC].  
Met + of - kunt u bladeren door 
de beschikbare wachtwoorden tot 
het gewenste wachtwoord wordt 
weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

Change Password
1E Hex

Wachtwoord veranderd in [IE]

OPMERKING: het nieuwe wachtwoord zal 
van kracht zijn vanaf de volgende keer dat 
de instelmodus wordt geopend.

7.8  Controlemodus
De functie-instellingen van de aandrijving 
kunnen worden gecontroleerd zonder het 
correcte wachtwoord in te voeren. De instel-
lingen kunnen alleen worden bekeken en 
niet worden gewijzigd. De instellingbalk 
wordt niet getoond.

Enter Password
1D Hex

Wachtwoorddisplay, controlemodus

Na het voltooien van de procedure in 
de vereiste modus

DRUK OP DE TOETS m.

Het display voor de proceduretak [Cr] 
(crossroad) kan nu worden gezien.

     Inbedrijfstelling vervolg
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7.9   Bluetooth diagnose 
en configuratie

SI Pro-aandrijvingen beschikken standaard 
over een Bluetooth-interface voor niet-intru-
sieve diagnose, analyse en configuratie.

De Insight II-software voor PC werd ontwik-
keld om de configuratie en de Datalogger 
van de aandrijving te kunnen analyseren 
en herconfigureren. Een PC waarop Insight 
II-software wordt uitgevoerd kan worden 
gebruikt om de aandrijving te doorzoeken 
zonder de aandrijving te openen met behulp 
van Bluetooth-communicatie. Bezoek 
www.rotork.com voor meer informatie.

De gebruiker kan met de intrinsiek veilige 
Rotork Bluetooth® Setting Tool ook configu-
ratie- en Dataloggerbestanden uit de 
SI-aandrijving ophalen en opslaan in de tool. 
De opgeslagen bestanden kunnen vervol-
gens worden geüpload via Bluetooth naar 
een PC waarop Insight II wordt uitgevoerd 
om deze in een schone en veilige omgeving 
te kunnen bekijken, opslaan en analyseren.

Met behulp van de Bluetooth® Setting Tool 
kunnen op de pc instellingen worden gecon-
figureerd, opgeslagen in de tool en weer 
verzonden woorden naar de aandrijving. 
De tool kan dezelfde configuratie over-
dragen naar meerdere aandrijvingen met 
dezelfde instelling.

Raadpleeg PUB095-001-00 voor volledige 
instructies voor het gebruik van de Rotork 
Bluetooth® Setting Tool.

Om communicatie tot stand te brengen met 
Insight II moet de Bluetooth-interface van 
de aandrijving ingeschakeld zijn.

De standaardinstelling voor de Bluetooth-
interface is [OF], waarbij Bluetooth is 
uitgeschakeld.

[OF] Uit (standaard): Bluetooth is 
uitgeschakeld.

[ON] Aan: Bluetooth is permanent 
ingeschakeld.

[LS] Alleen lokale stop: Bluetooth is alleen 
ingeschakeld als de aandrijving in locale 
stop staat.

Om deze instelling te veranderen, drukt 
u op de toets + of – tot de gewenste 
instelling wordt weergegeven.

Off
Bluetooth Comms

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat 
het is ingesteld.

7.10 Gedeeltelijke slagtest
Deze functie voert een gedeeltelijke slagtest 
uit op basis van de parameters ingesteld in 
[PP] en er wordt een instellingstest uitge-
voerd in [SP]. Vervolgens kan Insight II 
worden gebruikt om daaropvolgende 
gedeeltelijke slagtests te vergelijken met 
de oorspronkelijke test uitgevoerd bij 
de inbedrijfstelling van de aandrijving.

De aandrijving moet in lokale bediening 
staan om een test te kunnen uitvoeren.

De aandrijving moet op de correcte limiet 
worden gezet voordat de test wordt gestart.

[Pt] Voer de gedeeltelijke slagtest uit.

Confirm?
P-Stroke Test

DRUK OP DE TOETS .

-       No       +
P-Stroke Test

Dit zal een optie tonen om te annuleren of 
bevestigen om de gedeeltelijke slagtest uit 
te voeren.

Om de test te annuleren: controleer of [No] 
wordt getoond op het scherm.

DRUK OP DE TOETS .

Om het uitvoeren van de test te bevestigen, 
drukt u op de toets + tot het scherm veran-
dert in [Ys]

-       Yes       +
P-Stroke Test

DRUK OP DE TOETS .

     Inbedrijfstelling vervolg
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7.11 Volledige slagtest
Deze functie voert een volledige slagtest uit 
op basis van een instellingstest uitgevoerd in 
[SF]. Vervolgens kan Insight II worden 
gebruikt om daaropvolgende volledige slag-
tests te vergelijken met de oorspronkelijke 
test uitgevoerd bij de inbedrijfstelling van 
de aandrijving.

De aandrijving moet in lokale bediening 
staan om een test te kunnen uitvoeren. 

De aandrijving moet op de gesloten 
of open limiet worden gezet voordat 
de test wordt gestart.

[Ft] Voer de volledige slagtest uit.

Confirm?
Full Stroke Test

DRUK OP DE TOETS .

-       No       +
Full Stroke Test

Dit zal een optie tonen om te annuleren 
of bevestigen om de volledige slagtest 
uit te voeren.

Om de test te annuleren: controleer 
of [No] wordt getoond op het scherm.

DRUK OP DE TOETS .

Om het uitvoeren van de test te bevestigen, 
drukt u op de toets + tot het scherm veran-
dert in [yS]

-       Yes       +
Full Stroke Test

DRUK OP DE TOETS .

7.12 Crossroad [Cr]

Basic Setup
Config Setup

Om de basisinstellingen te openen, druk 
op de pijltoetsm. Zie 8.   

Om de configuratie-instellingen te 
openen, druk op de pijltoets k. 
Raadpleeg hoofdstuk 9.

7.13  Het display van de 
aandrijving – Instel-/
controlemodus

De functies van de aandrijving zoals bepaald 
in de basis- en configuratie-instellingen 
kunnen afzonderlijk worden weergegeven 
met de pijltoetsen van het Setting Tool.

De pijltoets m	toont altijd de EERSTE 
functie op het volgende niveau OMLAAG 
binnen de procedure.

De pijltoets k geeft altijd de VOLGENDE 
functie weer op HETZELFDE niveau en loopt 
om de functies op hetzelfde niveau heen.

De functies van de aandrijving worden weer-
gegeven in code linksboven op 
het lcd-scherm.

De instelling voor de weergegeven functie 
wordt getoond rechtsboven op het scherm. 
Afhankelijk van de weergegeven functie van 
de aandrijving is de instelling een optie of 
een waarde.

Tekst met betrekking tot de functie en instel-
lingwaarden worden weergegeven op het 
onderste display.

     Inbedrijfstelling vervolg
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In instelmodus worden met de toetsen + 
of - van het Setting Tool de instellingen 
veranderd. In controle- modus kunnen 
de instellingen niet worden veranderd.

In instelmodus kan een nieuwe instelling 
worden ingevoerd in het geheugen van 
de aandrijving door te drukken op de toets 

. De instelling zal aan en uit knipperen 
om de selectie te bevestigen en er wordt 
gedurende 2 seconden "Stored" weerge-
geven op het tekstdisplay. 

  BOVENAAN LINKS
  Functie, bijv. 

OP = Open druk

  BOVENAAN RECHTS
 Functie-instelling 
 bijv. Waarde = 90%

  ONDERSTE DISPLAY
 Functie: Open Pressure 
 Instelwaarde: 90%

7.14  Terugkeren naar display 
van kleppositie

Er zijn vijf manieren om terug te keren naar 
het display voor de kleppositie:

1.   Ongeveer 5 minuten na de laatste 
bewerking van de Setting Tool, keert 
het display automatisch terug naar het 
positiedisplay.

2.   Druk op de pijltoetsenmen k	 
tegelijkertijd.

3.   Druk op de pijltoetsmtot het display 
terugkeert naar positie.

4.  Druk op de pijltoetsiom terug te keren 
naar het positiedisplay.

5.   Selecteer afstandsbediening met de rode 
keuzeschakelaar voor lokaal/stop/
afstandsbediening.Open Pressure

at Limit 90%

     Inbedrijfstelling vervolg
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        Inbedrijfstelling - Basisinstellingen
8

HET APPARAAT MAG NIET 
ELEKTRISCH WORDEN BEDIEND 
VOORDAT DE BASISINSTELLINGEN 
ZIJN INGEVOERD EN 
GECONTROLEERD. 

De basisinstellingen van de aandrijving 
hebben invloed op de correcte bediening 
van de klep door de aandrijving. Als de 
aandrijving met de klep is meegeleverd, 
is het mogelijk dat de fabrikant of leverancier 
van de klep deze instellingen al heeft 
ingevoerd.

Deze veronderstelt dat de instelmodus 
is geopend. Zie hoofdstuk 7.6.

De basisinstellingen bekijken
Met de aandrijving gemonteerd op de 
klep, de voeding ingeschakeld en lokale 
of stop-bediening geselecteerd, wijst 
u met de Setting Tool in de richting van 
het indicatievenster van de aandrijving 
vanaf een afstand van minder dan 
0,75 m. Door te drukken op de toetsmen 
waar nodig de toets k, kunt u bladeren 
door de procedure en de verschillende 
functies en hun instellingen weergeven 
zoals getoond in afb. 8.1. De rechterzijde 
van afb. 8.1 verklaart de functie van 
elke lcd-display.

 De instellingen en de werking 
moeten worden gecontroleerd met de 
elektrische bediening en functietest 
van de aandrijving om correcte 
werking te verzekeren.

Afb. 8
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Koppel

Functie  Beschrijving

  Positieweergave50  
(dit kan een symbool voor open of gesloten zijn of een waarde voor % geopend)

m	 	 	m
50  Weergave van positie en interne hydraulische druk

m	 	 	m
P? k	PC k	bt k	Pt k	Ft Wachtwoord k	Wachtwoord wijzigen k	Bluetooth k	Gedeeltelijke slagtest k	Volledige slagtest

m	 	 	m
Cr k Configuratie Crossroad k	Configuratie-instellingen, raadpleeg hoofdstuk 7.1

 

C2  k  C3 Sluitingsactie k	Openingsactie

m	 	 	m
CP k cP k OP k oP Sluiten druk (limiet) k	Sluiten druk (tussen) k	Openen druk (limiet) k	Openen druk (tussen) 

m	 	 	m
LC  k  LO Sluitingslimiet instellen k	Openingslimiet instellen

m	 	 	m
50  Positieweergave

RAADPLEEG HOOFDSTUK 7, 
INBEDRIJFSTELLING

     Inbedrijfstelling - Basisfuncties vervolg
8

INHOUD BASISINSTELLINGEN
                                          pagina

C2 Sluitingsactie 26

C3 Openingsactie 27

CP Sluiten druk (limiet) 27

cP Sluiten druk (tussen) 28

OP Openen druk (limiet) 28

oP Openen druk (tussen)  29

LC Sluitingslimiet instellen 30

LO Openingslimiet instellen 30

De basisinstellingen bekijken

Afb. 8.1 Weergaven basisinstellingen
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     Inbedrijfstelling - Basisfuncties vervolg
8

Elke aandrijving is in de fabriek gebouwd 
voor normaal gesloten, normaal open of 
stay-put (niets doen), afhankelijk van de 
bestelde configuratie.

Normaal gesloten: 

Kwartslag 
(veerretour met de klok mee)

Lineair 
(veerretour voor uitschuiven) 

Normaal open:

Kwartslag 
(veerretour tegen de klok in)

Lineair 
(veerretour voor intrekken) 

Raadpleeg de fabriek als deze configuratie 
moet worden gewijzigd. Dit kan niet alleen 
met de software worden gedaan.

De aandrijving kan worden geconfigu-
reerd om te sluiten op druk (hydraulisch 
of veer) voor kleppen met zitting of op 
limiet voor kleppen zonder zitting. 

50
 

	
m
50

m
P?  k  PC  k  bt  k  Pt k  Ft
m
Cr
m

C2  k  C3

m
CP k cP k OP k oP
m
LC  k  LO
m

50

 Raadpleeg de fabrikant van de 
klep voor de aanbevolen instelling.

[CP] Stoppen op druk (standaard)

[CL] Stoppen op limiet

Om de functie te wijzigen, drukt u op de 
toets + of - tot de gewenste instelling wordt 
weergegeven.

DRUK OP DE TOETS  .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

        Sluitingsactie
C2

Close Action
Stop on Pressure

Koppel
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De aandrijving kan worden geconfigureerd 
om te openen op druk (hydraulisch of veer) 
voor kleppen met achterzitting of op limiet 
voor kleppen zonder achterzitting. 

50 

m
50

m
P?  k  PC  k  bt  k  Pt k  Ft
m
Cr
m
C2  k  C3
m
CP k cP k OP k oP
m
LC  k  LO
m
50

 Raadpleeg de fabrikant van de klep 
voor de aanbevolen instelling.

Open Action
Stop on Limit

[OL] Stoppen op limiet (standaard)

[OP] Stoppen op druk

Om de functie te wijzigen, drukt u op de 
toets + of - tot de gewenste instelling 
wordt weergegeven.

DRUK OP DE TOETS  .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

        Openingsactie
C3

Koppel

Met deze instelling kan de maximale 
grensdruk worden ingesteld in een normaal 
open aandrijving tijdens het verloop van de 
gesloten elektrische limiet naar de gesloten 
mechanische eindstop. De ingestelde waarde 
is een % van de beschikbare maximumdruk, 
begrensd door de overdrukklep. 

50 

m
50

m
P?  k  PC  k  bt  k  Pt k  Ft
m
Cr
m
C2  k  C3
m
CP k cP k OP k oP
m
LC  k  LO
m
50

Close Pressure
at Limit   90%

Om deze waarde te wijzigen, drukt u op de 
toets + of - tot de gewenste instelling wordt 
weergegeven.

DRUK OP DE TOETS  .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

        Sluiten druk op limiet
CP

Koppel
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         Sluiten druk op midden
cP

Met deze instelling kan de maximale grens-
druk worden ingesteld in een normaal 
gesloten aandrijving tijdens het verloop van 
de open elektrische limiet naar de open 
mechanische eindstop. De ingestelde 
waarde is een % van de beschikbare maxi-
mumdruk, begrensd door de overdrukklep. 

50 

m
50

m
P?  k  PC  k  bt  k  Pt k  Ft
m
Cr
m
C2  k  C3
m
CP k cP k OP k oP
m
LC  k  LO
m
50

 
Om de functie te wijzigen, drukt u op de 
toets + of - tot de gewenste instelling wordt 
weergegeven.

DRUK OP DE TOETS  .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

        Openen druk op limiet
OP

Open Pressure
at Limit  90%

Koppel

Met deze instelling kan de maximale grens-
druk worden ingesteld in een normaal open 
aandrijving in de tussenpositie tussen de 
open en gesloten elektrische limieten tijdens 
het sluiten. Als de waarde ingesteld is op 
00, dan wordt de drukwaarde 
van CP gebruikt. 

50 

m
50

m
P?  k  PC  k  bt  k  Pt k  Ft
m
Cr
m
C2  k  C3
m
CP k cP k OP k oP
m
LC  k  LO
m
50

 
Om de functie te wijzigen, drukt u op de 
toets + of - tot de gewenste instelling wordt 
weergegeven.

DRUK OP DE TOETS  .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

Close Pressure
at Mid  0%

Koppel
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Met deze instelling kan de maximale grens-
druk worden ingesteld in een normaal 
gesloten aandrijving in de tussenpositie 
tussen de gesloten en open elektrische 
limieten tijdens het openen. Als de waarde 
ingesteld is op 00, dan wordt de druk-
waarde van OP gebruikt. 

50 

m
50

m
P?  k  PC  k  bt  k  Pt k  Ft
m
Cr
m
C2  k  C3
m
CP k cP k OP k oP
m
LC  k  LO
m
50

 
Om de functie te wijzigen, drukt u op de 
toets + of - tot de gewenste instelling wordt 
weergegeven.

DRUK OP DE TOETS  .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

 Als de aandrijving geen gesloten 
of open klepbewerking kan uitvoeren 
doordat de ingestelde druk wordt 
bereikt, dan kan dit wijzen op een 
probleem of verandering in de 
klep en/of het proces. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker 
om te verzekeren dat de klep- en 
procescondities binnen de opgegeven 
bedrijfslimieten liggen voordat de 
drukwaarde wordt verhoogd.

         Openen druk op midden
oP

Open Pressure
at Mid  0%

Koppel

Om de gesloten en open elektrische limieten 
correct in te stellen, moet de aandrijving 
zowel tot aan de gesloten als tot aan de 
open mechanische limieten worden 
verplaatst en de posities worden opge-
slagen. De aandrijving zal vervolgens auto-
matisch 2% inrekenen van elk uiteinde om 
de elektrische limieten in te stellen.

Het cijfer getoond in de rechterbovenhoek 
van het scherm in LC of LO, is het percen-
tage van het volledige bereik gelezen van 
de positiesensor.

Op de gesloten of open limiet, als het cijfer 
op het scherm tussen 00 - 05 of 95 - 99 is, 
zal de aandrijving een PO-fout aangeven en 
niet werken. Het veronderstelt dat er een 
fout is met de sensor. Als dit het geval is, 
dan moet de sensor worden aangepast.

        De limiet voor open/gesloten instellen
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         Sluitingslimiet instellen
LC

Zet de aandrijving op de gesloten 
positie met behulp van de lokale 
bedieningselementen.

50 

m
50

m
P?  k  PC  k  bt  k  Pt k  Ft
m
Cr
m
C2  k  C3
m
CP k cP k OP k oP
m
LC  k  LO
m
50

Om de functie te wijzigen, drukt 
u op de toets + of - tot de gewenste 
instelling wordt weergegeven.

DRUK OP DE TOETS  .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

Set Close Limit
Move to Close

Koppel

        Openingslimiet instellen
LO

Zet de aandrijving op de open positie met 
behulp van de lokale bedieningselementen.

50 

m
50

m
P?  k  PC  k  bt  k  Pt k  Ft
m
Cr
m
C2  k  C3
m
CP k cP k OP k oP
m
LC  k  LO
m
50

 

 

Om de functie te wijzigen, drukt u op de 
toets + of - tot de gewenste instelling wordt 
weergegeven.

DRUK OP DE TOETS  .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

Set Open Limit
Move to Open

Koppel
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         Menustructuur
 8.1

0%  
Drukweergave

m
P?  

Wachtwoord

PC  
Wachtwoord wijzigen

bt  
Bluetooth-communicatie

Pt 
Gedeeltelijke slagtest

Ft 

Volledige slagtest
 

m 	

Cr  
Crossroad

r1  
Relais 1 functie

r1  
Relais 1 waarde

r1  
Relais 1 vorm

Contract r1

m m
C2  

Sluitingsactie

C3  
Openingsactie

r2  
Relais 2 functie

r2  
Relais 2 waarde

r2  
Relais 2 vorm

Contract r2

m m
CP Sluitingsdruk 

(op limiet)

cP Sluitingsdruk 

(op midden)

OP Openingsdruk 

(op limiet)

oP Openingsdruk (op 

midden)

r3  
Relais 3 functie

r3  
Relais 3 waarde

r3  
Relais 3 vorm

Contract r3

m m
LC Sluitingslimiet 

instellen (handmatig)

LO Openingslimiet 

instellen (handmatig)

Od Selectie 
afstandsbediening

cL Lokale bedie-
ningselementen

Or  
I-R Tool-bediening

Or  
Vandalismeproof

LP Laagver-
mogensmodus

Ld LED-kleur voor 
gesloten

UL  
Taal wijzigen

SF Instelling 
volledige slag

Algemene 
instellingen

	 m
rP Prioriteit 2-draadse 

afstandsbediening

HP  
Positie behouden

PH  
Positiehysterese

OH Overdruk 
hysterese

UH Onderdruk 
hysterese

Digitale 
bediening

	 m
EA  

ESD-actie
EO ESD-overschrij-

ding lokale stop
Ec  

ESD-contacttype
rE ESD 

handmatige reset
Et Tijdelijk 

verlies van ESD
PP Positie 

gedeeltelijke slag
SP Instelling 

gedeeltelijke slag
ESD/Gedeel-
telijke slag

	 m
FI Type 

analoge ingang
FL Opdracht geslo-

ten instellen
FH Opdracht 
open instellen

Co  
CPT uitgangstype

Sc CPT 
gesloten instellen

SO (OP)  
CPT open instellen

FF Analoge 
foutactie

Analoge 
bediening 1

	 m
dC  

Dode band sluiten
dO  

Dode band openen
HC  

Hysterese sluiten
HO  

Hysterese openen
Analoge 

bediening 2
	 m

OJ Onderbre-
kingstimer

Jd Richting onderbre-
kingstimer

JC Start-sluiten 
onderbrekingstimer

JO Stop-open 
onderbrekingstimer

JS Interval onderbre-
kingstimer

Jn Tijd aan onderbre-
kingstimer

JF Tijd uit onderbre-
kingstimer

JE Onderbrekingsti-
mer voorrang ESD

Onderbrekings-
timer

	 m
CF  

Fouten bevestigen
tL  

Testlichten
Un  

Firmwareversie
U1  

Optie 1 versie
U2  

Optie 2 versie
Ur  

Reset naar fabriek
Servicemodus

	 m
H1  

Limietvlaggen
H2  

Lokale bediening
H3  

Digitale feedback
H4  

Digitale feedback
H5  

Controlevlaggen
H6  

Aandrijfbuffer
H7  

Foutvlaggen 1
H8  

Foutvlaggen 2
H9  

Aandrijflogica
Helpschermen

	 m

Optiekaart Optiekaart
De specifieke instellingen van de optiekaart voor weergave wanneer een optiekaart wordt 
gedetecteerd. Menu wordt verborgen als er geen kaart is geplaatst.
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Nadat u hebt vastgesteld dat de basisinstel-
lingen correct zijn ingesteld, kunt u de confi-
guratie-instellingen invoeren en afstemmen 
op de bedienings- en indicatievereisten van 
uw werklocatie.

U kunt door de diverse configuratie-instel-
lingen scrollen, zoals te zien is in Afb. 9.2, 
met behulp van de toetsen k en m.

De modelcode van de aandrijving laat even-
tuele bijkomende opties zien.

Om de configuratie-instellingen weer 
te geven, drukt u op de toets m	tot [Cr] 
verschijnt.

Als u configuratie-instellingen wilt invoeren 
in de controlemodus, verschijnt het display 
zoals in afb. 9.2.

Wilt u de configuratie-instellingen in de 
instelmodus invoeren, dan verschijnt het 
display dat u ziet afgebeeld in afb. 9.3 
Zie hoofdstuk 7.

Afb. 9.2                    Afb. 9.3

DRUK OP DE TOETS  k.

Openen van de
Configuratie-instellingen

9.1

CONFIGURATIE-INSTELLINGEN

  pagina

9.1 Configuratie-instellingen openen 32
9.2 Indicatie contacten r1, r2 en r3 33
9.3 Algemene instellingen 34
9.4 Digitale bediening 37
9.5 ESD / Instellingen gedeeltelijke slag 38
9.6 Analoge bediening 1 42
9.7 Analoge bediening 2 44
9.8 Onderbrekingstimer 46
9.9 Service 49
9.10 Bussysteem optie Pakscan 51
9.11 Bussysteem optie Modbus 54
9.12 Bussysteem optie Profibus DP 57
9.13 Bussysteem optie DeviceNet 60
9.14 Instellingen positiebediening bussysteem  63

    Basic Setup
     Config Setup

Basic Setup
Config Setup

        Configuratie-instellingen
9
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Indicatie contacten r1, r2 en r3 kunnen elk 
worden ingesteld om te activeren voor één 
van de volgende functies:

Code Functie (zoals weergegeven)

[CL] Sluitingslimiet
[OP] Openingslimiet
[FA] Storingsalarm
[Po] Positie % open
[rr] Motor draait
[dC] Sluiten
[dO] Openen
[rn] In beweging
[St] Blokkeren (tussenpositie)
[SE] Blokkeren (eindpositie)
[SP] Blokkeren (elke positie)
[Pt] Overdruk (tussenpositie)
[PE] Blokkeren (eindpositie)
[PP] Overdruk (iedere positie)
[LS] Stop geselecteerd
[Lo] Lokaal geselecteerd
[rE] Afstand geselecteerd
[CA] Bedieningsalarm
[ES] ESD actief
[tt] Temperatuur (°C)

[HA]  Schakelaar voorrang 
handmatige bediening

[AS] Drukschakelaar accumulator
[Er]  Schakelaar externe 

handmatige reset
[Ht] Schakelaar motorthermostaat
[PP] Gedeeltelijke slagtest geslaagd
[PF] Gedeeltelijke slagtest mislukt
[n2] Monitor 2
[OF] Uit

De r contactvorm kan worden ingesteld 
op normaal open [nO] of normaal 
gesloten [nC].

De procedures voor het opzetten van 
contacten r2 en r3 zijn gelijk aan die 
zoals getoond voor r1.

Tenzij in de order anders 
gespecificeerd is, zijn 
de instellingen voor 
indicatiecontacten als volgt:

r2 – [OP] Open limiet [nO] 

r1 – [CL] Gesloten limiet [nO]

r3 – [FA] Foutalarm [nO]

Indicatie contacten
r1, r2 en r3

9.2

Dit scherm wordt alleen weergegeven als de 
relaisfunctie ingesteld is op [Po] Positie % 
open en [tt] Temperatuur (°C).

Als de relaisfunctie ingesteld is op [Po] of 
[tt], dan moet de gewenste afslagwaarde 
worden ingesteld.

De waarde kan worden ingesteld van 1% 
tot 99% in verhogingen van 1% voor [Po] 
of 60 °C tot 99 °C in verhogingen van 1 °C 
voor [tt].

Om de waarde te wijzigen, drukt u op de 
toets + of - tot de gewenste instelling wordt 
weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .
De weergegeven waarde zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

         Relais 1 waarde
r1

Relay 1 Value
Position: 25%

Om de functie te wijzigen, drukt u op de 
toets + of - tot de gewenste instelling wordt 
weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven functie knippert om aan 
te geven dat deze is ingesteld.

         Relais 1 functie
r1

Relay 1 Function
Closed Limit
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Als de functie  [Po] Positie % Open wordt 
geselecteerd en geconfigureerd als een 
normaal open contact, maakt deze op de 
ingestelde waarde terwijl de aandrijving in 
de open richting beweegt. 

Om de vorm te wijzigen, drukt u op de 
toets + of - tot de gewenste instelling wordt 
weergegeven.

[nO] Normaal open (standaard):

[nC] Normaal gesloten: 

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

Voor toegang tot r2 en r3

DRUK OP DE TOETS m.

   Relais 1 vorm
r1

Relay 1 Form
Normally Open

Dit gedeelte omvat de selectie van de 
afstandsbediening voor de aandrijving 
en de configuratie van de lokale 
bedieningselementen, het veranderen van 
de kleur van het lampje voor de gesloten 
positie, het veranderen van de displaytaal en 
het uitvoeren van een volledige slagtest voor 
referentie.

Algemene 
instellingen

9.3

De correcte instelling voor de afstandsbedie-
ning wordt bepaald door het type vereiste 
afstandsbediening en de opgegeven en 
geplaatste optie.

Er zijn vijf opties beschikbaar voor de confi-
guratie van de afstandsbediening.

[rE] Digitaal (standaard): selecteer deze 
optie voor bediening drukknop met vaste 
bedrading/contactrelais.

[AI]  Analoog: selecteer deze optie als 
de aandrijving op afstand wordt bediend 
door een extern analoog signaal in het 
bereik 0-20 mA of 0-10 Volt, met of zonder 
nulafwijking.

[OP] Optie: selecteer deze optie als 
de aandrijving uitgerust is met één 
van de volgende netwerkkaarten:

Pakscan

Modbus

Profibus

Foundation Fieldbus

DeviceNet

[OE]  Optie ESD: selecteer deze optie als 
de aandrijving uitgerust is met één van 
de bovenstaande netwerkkaarten en een 
ESD-overschrijding met vaste bedrading 
vereist is.

[OF] Uit: selecteer deze optie om bediening 
van een afstandsbedieningsbron uit te scha-
kelen. De aandrijving zal alleen werken met 
de lokale bedieningselementen.

Druk om de configuratie te veranderen op 
de toets + of - tot de gewenste instelling 
is weergeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat 
het is ingesteld.

         Selectie afstandsbediening
Od

Remote Select
Digital
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Het is mogelijk om een externe voeding te 
gebruiken zoals een systeem op zonne-energie 
voor 24 VDC-aandrijvingen. Als dit het geval 
is, dan is het raadzaam om het energieverbruik 
te beperken terwijl de aandrijving in rust is.

Er zijn drie opties beschikbaar voor de configu-
ratie van het stroomverbruik.

[OF] Uit (standaard): selecteer deze optie om 
de achtergrondverlichting permanent uit te 
schakelen.

[On] Aan: selecteer deze optie om automatisch 
de achtergrondverlichting uit te schakelen. Dit 
wordt gedaan 5 minuten nadat de aandrijving 
voor het laatst werd gebruikt met het Setting 
Tool of de lokale bedieningselementen.

[EL] Extra: selecteer deze optie om het 
stroomverbruik verder te verminderen door 
de monitorrelais om te keren en de 
CPT-uitgang uit te schakelen.

Om de configuratie te wijzigen, drukt u op 
de toets + of - tot de gewenste instelling 
wordt weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opgeslagen) 
om aan te geven dat het is ingesteld.

Laagvermogensmodus
LP

Low Power Mode
Off

Er zijn twee opties beschikbaar voor 
de configuratie van de lokale 
bedieningselementen.

[Pr] Indrukken om uit te voeren (standaard): 
selecteer deze optie als de aandrijving moet 
stoppen wanneer de zwarte knop wordt 
losgelaten.

[nn] Behouden: selecteer deze optie als de 
aandrijving naar de open of gesloten limiet 
moet gaan als de zwarte knop wordt losge-
laten.

Om de configuratie te wijzigen, drukt u op 
de toets + of - tot de gewenste instelling 
wordt weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

        Lokale bediening
cL

Local Control
Push to Run

Met deze functie kan de gebruiker de 
aandrijving openen en sluiten met de 
setting tool.

[OF] Bediening uitgeschakeld (Standaard)

[On] Ingeschakeld: maakt het bedienen van 
de aandrijving met de setting tool mogelijk; 
openen en sluiten met de knoppen op de 
setting tool. De aandrijving moet op lokaal 
zijn ingesteld en kan alleen worden bediend 
in dit Or -scherm.

U verandert van voorkeur door te drukken 
op de + of – toets totdat de vereiste 
instelling wordt weergegeven.

DRUK DE TOETS IN .

De opdrachten van de setting tool zijn als volgt:

	 - Opent de aandrijving

	 - Sluit de aandrijving

 - Stopt de  aandrijving

IR Tool Control
Off

Wanneer de lokale bediening wordt 
verwijderd, wordt dit scherm vervangen 
door Or

Deze optie is alleen zichtbaar wanneer de 
lokale bediening is verwijderd.

[rE] Alleen op afstand (Standaard): 
aandrijving kan alleen worden bediend via 
afstandbedieninginvoer; de setting tool 
wordt uitgeschakeld.

[On] Alleen lokaal: aandrijving kan worden 
bediend met de Setting Tool vanuit het 
Or-menu in de verborgen menu's.

[OF] Bediening uitgeschakeld: bediening van 
de aandrijving is uitgeschakeld.

U verandert van voorkeur door te drukken 
op de + of – toets totdat de vereiste 
instelling wordt weergegeven.

DRUK DE TOETS IN .

Vandal Resist
Remote Only

       I-R Tool-bediening        Vandalismeproof
Or Or
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Change Language
English

        Taal
UL

De standaard displaytekst is Engels. 
Raadpleeg de fabriek voor de beschikbare 
displaytalen.

Om de taal te wijzigen, drukt u op de toets 
+ of - tot de gewenste instelling wordt 
weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

         Instelling volledige slag (referentietest)
SF

Deze functie voert een volledige cyclus uit 
van de aandrijving en slaat de positie en 
hydraulische druk op ten opzichte van tijd 
in zowel de open als gesloten richtingen. 
Dit moet worden uitgevoerd nadat de 
aandrijving ter plaats in bedrijf is gesteld. 
Met Insight II kan dit vervolgens worden 
vergeleken ten opzichte van latere tests.

De aandrijving moet op een limiet (open 
of dicht) worden gezet om deze test uit 
te voeren.

[SF] Voer de volledige slagtest uit.

DRUK OP DE TOETS .

F-Stroke Setup
Confirm? 

F-Stroke Setup
-    No   +

Dit zal een optie tonen om te annuleren of 
bevestigen om de gedeeltelijke slag referen-
tietest uit te voeren.

Om de test te annuleren: controleer 
of [No] wordt getoond op het scherm.

DRUK OP DE TOETS .

Om het uitvoeren van de test te bevestigen, 
drukt u op de toets + tot het scherm veran-
dert in [yS].

DRUK OP DE TOETS .

F-Stroke Setup
-    Yes   +

           LED gesloten kleur

Er zijn twee opties beschikbaar:

[gr] Groen (standaard): selecteer deze optie 
voor een groen lampje aan de gesloten 
limiet en rood aan de open limiet.

[RE] Rood: selecteer deze optie voor 
een rood lampje aan de gesloten limiet 
en groen aan de open limiet.

Om de configuratie te wijzigen, drukt u op 
de toets + of - tot de gewenste instelling 
wordt weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

Ld

Closed LED
Colour:  Green
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        Digitale bediening
9.4

Dit hoofdstuk omvat het selecteren van de 
actie voor 2-draadse prioriteit en instellingen 
met betrekking tot de manier waarop de 
aandrijving zijn positie moet behouden.

De standaardinstelling is om de huidige 
positie te behouden (voor volledige slag) tot 
een andere opdracht wordt gegeven om te 
bewegen. Deze functie zal compenseren 
voor elke afdrijving van de positie, in elke 
richting, door de pomp of magneetklep 
te gebruiken. 

[On] Aan (standaard): deze optie zal de 
huidige positie van de aandrijving behouden.

[OF] Uit: met deze optie wordt afdrijving 
toegestaan van positie te veranderen. 

Om deze voorkeur te veranderen, drukt u op 
de toets + of - tot de gewenste instelling 
wordt weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

         Positie behouden
HP

Hold Position
On

Deze functie werkt samen met [HP] Positie 
behouden en stelt de toegestane hoeveel-
heid beweging in voordat de aandrijving 
zichzelf automatisch moet herpositioneren.

De standaardwaarde is 0,5% [05]. 

De minimum instelbare waarde is 0,1% en 
de maximum instelbare waarde is 9,9%.

Om deze waarde te veranderen, drukt u op 
de toets + of - om de ingestelde waarde te 
verhogen of verlagen.

Als de gewenste waarde op het scherm 
wordt weergegeven,

DRUK OP DE TOETSm	

De weergegeven waarde knippert om aan 
te geven dat deze is ingesteld.

         Positiehysterese
PH

Position
Hysteresis  0.5%2-Wire Remote

 Priority:  Stay

  2-draadse 
afstandsbediening 
prioriteit

rP

De standaardinstelling voor 2-draadse 
afstandsbediening prioriteit is [SP] 
Niets doen. Als tegelijkertijd een signaal 
voor openen en sluiten wordt toegepast 
met vaste bedrading, zal de aandrijving 
niets doen (stoppen als deze actief was).

[SP] Niets doen (standaard)

[CL] Sluiten

[OP] Openen

Om de prioriteit te veranderen, drukt u op 
de toets + of - tot de gewenste instelling 
wordt weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.
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  ESD / Gedeeltelijke 

slaginstellingen
 9.5

De SI-aandrijvingen hebben twee afzonder-
lijke ESD-circuits, één door software bestuurd 
circuit en één door hardware bestuurd 
circuit. 

De door software bestuurde ESD-functie 
heeft drie instellingen in dit menu die 
kunnen worden aangepast [EA] Software 
ESD actie, [EO] ESD lokale stop overschrij-
ding [EC] ESD contacttype.

Het hardware ESD-circuit is niet afhankelijk 
van de software om een actief ESD-signaal 
te starten (hoewel de software wel de 
ESD-lijn controleert).

Voor normale werking moet een ESD-signaal 
aanwezig zijn op de aandrijving. Als het 
ESD-signaal is verwijderd, wordt ook onmid-
dellijk alle voeding naar de magneetkleppen 
verwijderd, ongeacht de opdrachten of 
instellingen 

Er is een fysieke koppeling op de 
voeding-PCB, gebruikt om te schakelen 
tussen de twee. Standaard wordt de aandrij-
ving geleverd met instelling voor soft-
ware-ESD, tenzij besteld voor hardware-ESD. 
Raadpleeg de fabriek om deze koppeling te 
veranderen.

ESD Action
De-Energise

  ESD-actie  
(Software)

EA

Een actief ESD-signaal op de aandrijving zal 
elk bestaand of aanwezig lokaal of afstands-
bedieningssignaal overschrijden. 

Druk op de toets + of - om de gewenste 
ESD-actie te selecteren:

[ E] Uitschakelen (standaard): met deze 
optie worden alle magneetkleppen uitge-
schakeld.

[ C] Sluiten: met deze optie wordt een 
opdracht verzonden om te sluiten.

[ O] Openen: met deze optie wordt 
een opdracht gegeven om te openen.

[IP] Niets doen: met deze optie wordt 
een opdracht verzonden om te stoppen.

Om de ESD-actie te veranderen, drukt u op 
de toets + of - tot de gewenste instelling 
wordt weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

 Onderdruk hysterese

Position
Hysteresis  0.5%

Deze functie zal de interne hydraulische 
druk verhogen in de aandrijving als deze 
onder een ingestelde waarde valt terwijl de 
aandrijving zich op een positielimiet bevindt, 
bijvoorbeeld door thermisch krimpen.

De standaardwaarde is 10% onder 
de waarde ingesteld in [CP] Sluiten druk (limiet) 
en [OP] Openen druk (limiet).

De minimum instelbare waarde is 1% en 
de maximum instelbare waarde is 99%.

Om deze waarde te veranderen, drukt u op 
de toets + of - om de ingestelde waarde te 
verhogen of verlagen.

DRUK OP DE TOETSm.

De weergegeven waarde knippert om aan 
te geven dat deze is ingesteld.

UH

Under Pressure
Hysteresis  10%

        Overdruk hysterese

Position
Hysteresis  0.5%

Deze functie zal de interne hydraulische druk 
in de aandrijving ontlasten als deze de inge-
stelde waarde bereikt terwijl de aandrijving 
zich op een positielimiet bevindt, bijvoor-
beeld door thermische expansie.

De standaardwaarde is 10% boven de 
waarde ingesteld in [CP] Sluiten druk (limiet) 
en [OP] Openen druk (limiet).
De minimum instelbare waarde is 1% en 
de maximum instelbare waarde is 99%.

Om deze waarde te veranderen, drukt u op 
de toets + of - om de ingestelde waarde te 
verhogen of verlagen.

DRUK OP DE TOETSm.

De weergegeven waarde knippert om aan 
te geven dat deze is ingesteld.

OH

Over Pressure
Hysteresis  10%
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ESD Contact Type
Normally Open

 ESD-contacttype
Ec

Deze instelling bepaalt of een signaal moet 
worden toegepast of verwijderd om de soft-
ware ESD-actie te starten.

[nO] Normaal open (standaard): het 
ESD-signaal moet worden toegepast 
om software ESD-functie uit te voeren.

[nC] Normaal gesloten: het ESD-signaal 
moet worden verwijderd om software 
ESD-functie uit te voeren.

Om het ESD-contact te veranderen, drukt 
u op de toes + of - tot de gewenste instel-
ling wordt weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld. ESD Manual Reset

No Reset

  ESD-handmatige reset

Met deze functie kan de aandrijving worden 
uitgeschakeld met operationele opdrachten 
na een ESD-gebeurtenis tot deze handmatig 
wordt gereset. Om een handmatige reset uit 
te voeren moet de rode lokale bedienings-
knop op stop worden gezet en vervolgens 
op lokaal of afstandsbediening. Hierna 
kunnen opnieuw opdrachten worden 
verzonden naar de aandrijving om te 
bewegen.

Dit werkt in zowel Hardware- als 
Software-ESD.

[OF] Geen reset (standaard): selecteer deze 
optie als de aandrijving niet moet worden 
gereset na een ESD-gebeurtenis of bij het 
verlies van de voeding.

[Ed] Na ESD: selecteer deze optie als de 
aandrijving handmatig moet worden gereset 
na een ESD-gebeurtenis.

[LP] Na verlies van voeding: selecteer deze 
optie als de aandrijving handmatig moet 
worden gereset na een verlies van de 
voeding.

[On] ESD/verlies van voeding: selecteer deze 
optie als de aandrijving handmatig moet 
worden gereset na een ESD-gebeurtenis 
of verlies van de voeding.

Om de optie voor handmatige reset te 

veranderen, drukt u op de toets + of - tot 
de gewenste instelling wordt weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

rE

ESD Override
Local Stop:  No

  ESD-overschrijding 
Lokale stop

EO

Met deze functie kunt u kiezen of een actief 
ESD-signaal voorrang moet hebben op een 
lokale stop.

[OF] Nee (standaard): selecteer deze optie als 
een software ESD-opdracht GEEN voorrang 
moet hebben op een lokale stop.

[On] Ja: selecteer deze optie als een software 
ESD-opdracht voorrang moet hebben op 
een lokale stop.

Om deze instelling te veranderen, drukt op 
de toets + of - tot de gewenste instelling 
wordt weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.
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 Tijdelijk verlies van ESD-signaal

Deze functie bepaalt welke actie moet 
worden ondernomen als het ESD-signaal 
tijdelijk verloren is (gedurende een tijdspe-
riode minder dan wat vereist is om de 
ESD-actie te voltooien).

Dit werkt in zowel Hardware- als 
Software-ESD.

[Sr] Stoppen - Terugkeren (standaard): deze 
optie zal de aandrijving stoppen zodra het 
ESD-signaal inactief wordt en de aandrijving 
zal vervolgens weer gaan bewegen als een 
opdracht aanwezig is.

[Sn] Stoppen - Wachten: deze optie zal de 
aandrijving stoppen zodra het ESD-signaal 
inactief is en de aandrijving zal wachten tot 
een nieuwe opdracht wordt gegeven.

[Ct] ESD Voortzetten: deze optie zal 
de aandrijving toestaan om de ESD-functie 
voort te zetten nadat het ESD-signaal inactief 
is geworden.

Deze instellingen zullen werken samen 
met de optie ESD handmatige reset [rE].

Om de uit te voeren actie te veranderen, 
drukt u op de toets + of - tot de gewenste 
instelling wordt weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Et

Hiermee wordt de positie ingesteld waar 
de aandrijving naar moet bewegen bij een 
opdracht om een gedeeltelijke slagtest uit 
te voeren.

De standaardwaarde is 90% open.

De minimum instelbare waarde is 1% en 
de maximum instelbare waarde is 99%.

De opdracht voor gedeeltelijke slag zal 
gebruik maken van de analoge ingang dode 
band [dC] & [dO] en hysteresewaarden [HC] 
& [HO] om de aandrijving correct te 
positioneren.

Om deze waarde te veranderen, drukt u op 

de toets + of - tot de gewenste instelling 
wordt weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Partial Stroke
Pos:  90%

Temp Loss of ESD
Stop – Return

 Gedeeltelijke slagpositie
PP
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        Instelling gedeeltelijke slag  (referentietest)
SP

P-Stroke Setup
Confirm?

P-Stroke Setup
-    No   +

Dit zal een optie tonen om te annuleren 
of bevestigen om de gedeeltelijke 
slagreferentietest uit te voeren.

Om de test te annuleren: controleer of [No] 
wordt getoond op het scherm.

DRUK OP DE TOETS .

Om het uitvoeren van de test te beves-
tigen, drukt u op de toets + tot de display 
verandert in [Yes].

DRUK OP DE TOETS .

P-Stroke Setup
-    Yes   +

Deze functie voert een gedeeltelijke slag uit 
van de aandrijving en neemt de positie en 
hydraulische druk op ten opzichte van tijd in 
zowel de open als gesloten richtingen. Dit 
moet worden uitgevoerd nadat de aandrij-
ving ter plaats in bedrijf is gesteld. Met 
Insight II kan dit vervolgens worden verge-
leken ten opzichte van latere tests.

De aandrijving moet tot aan de limiet 
worden gezet waarop de gedeeltelijk slag-
test moet beginnen voordat de test wordt 
gestart.

[SP] Voer de gedeeltelijke slagreferentie-
test uit.

DRUK OP DE TOETS .
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Het analoge ingangssignaal kan worden 
ingesteld als stroom (0-20 mA) of spanning 
(0-10 VDC). 

[CU] Stroom (standaard): met deze optie 
kan de aandrijving worden bestuurd met 
een variabel stroomsignaal.

[UO] Spanning (standaard): met deze optie 
kan de aandrijving worden bestuurd met 
een variabel spanningssignaal.

Om deze waarde te veranderen, drukt u op 
de toets + of - tot de gewenste instelling 
wordt weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Dit gedeelte beschrijft hoe u het correcte 
analoge signaaltype moet selecteren (stroom 
of spanning) en vervolgens hoe u de 
gewenste waarden van de ingangssignalen 
voor opdrachten moet kalibreren op elke 
limiet samen met CPT (current position 
transmitter).

Analogue IP
Type:  Current

 Type analoge ingang Analoge bediening 1 
FI9.6

Pas het analoge stroom- of spanningssignaal 
toe voor de sluitingsopdracht overeenkom-
stig met de sluitingspositie om deze instelling 
te kalibreren.

In het onderstaande voorbeeld [08] = 8% 
van het volledige gevraagde signaal. 
Elke waarde kan hoger of lager worden 
ingesteld.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Set Demand IP
 At Closed Limit

 Gevraagde input
 kalibratie (gesloten limiet)

FL

Pas het analoge stroom- of spanningssignaal 
toe voor de openingsopdracht overeenkom-
stig met de openingspositie om deze instel-
ling te kalibreren.

In het onderstaande voorbeeld [43] = 43% 
van het volledige gevraagde signaal. 
Elke waarde kan hoger of lager worden 
ingesteld.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Set Demand IP
At Open Limit

 Gevraagde input 
kalibratie (open limiet)

FH
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De CPT-uitgang kan worden ingesteld om 
de positie of interne hydraulische druk weer 
te geven als een stroomuitgang (4 - 20 mA).

Om het type uitgang te veranderen, drukt 
u op de toets + of – tot de gewenste instel-
ling wordt weergegeven.

[Po] Positie (standaard): de CPT zal de 
huidige positie van de aandrijving verzenden. 

[Pr] Druk: de CPT zal de huidige interne 
hydraulische druk van de aandrijving 
verzenden.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

CPT Output
Type  Position

 CPT-uitgang instellen 
Co

Om de CPT-uitgang te kalibreren voor de 
gesloten limietpositie, sluit u een stroom-
meter aan op de CPT-aansluitingen. 
Druk op de toets + of – tot de gewenste 
uitgang wordt weergegeven op het 
meetapparaat.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Set CPT Output
- < < Closed > > +

 CPT – Gesloten instellen
Sc

Om de CPT-uitgang te kalibreren voor de 
open limiet-positie, sluit u een stroommeter 
aan op de CPT-aansluitingen. 
Druk op de toets + of – tot de gewenste 
uitgang wordt weergegeven op het 
meetapparaat.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Set CPT Output
- < < Open > > +

 CPT – Open instellen
SO
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  Analoog signaal 

storingsactie

Dit stelt de actie in die moet worden 
genomen na verlies van het analoge signaal. 
De ingestelde actie wordt genomen nadat 
het opdrachtsignaal onder de helft van de 
gekalibreerde minimumwaarde valt. Er wordt 
bijvoorbeeld actie ondernomen als 
het signaal onder 2 mA valt als de laagst 
gekalibreerde waarde 4 mA is.

[OF] Alarm uit (standaard):  deze optie zet 
de aandrijving op de positie met het laagste 
opdrachtsignaal.

[ A] Alarm aan: deze optie zal de foutrelais 
activeren en de aandrijving op de positie 
zetten met het laagste opdrachtsignaal.

[AE] Alarm en SW ESD: deze optie zal het 
foutrelais activeren en de aandrijving zal de 
Software ESD-actie uitvoeren.

Om deze functie te veranderen, drukt u op 
de toets + of - tot de gewenste instelling 
wordt weergegeven.

Ana Fail Action
Alarm Off

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

FF

Selecteerbare dode band- en hysterese-
waarden (onafhankelijk in beide richtingen 
om te optimaliseren voor verschillende 
bedrijfssnelheden), worden gebruikt om 
te compenseren voor het momentum en de 
reactietijd van de magneetventiel. Correcte 
kalibratie zorgt voor accurate positionering, 
vorken dat de aandrijving gaat "jagen" zorgt 
voor een vermindering van het aantal starts 
en stops van de motor/ pomp en verhoogd 
de levensduur. 

Er is een zeker inzicht nodig in de operatio-
nele ontwerpparameters om dode band en 
hysterese optimaal in te kunnen stellen.

Als de aandrijving zich op de gesloten limiet 
bevond bij het ontvangen van een gewenste 
positie-ingang van 50%, dan zal de bestu-
ring opdracht geven om te verplaatsen in de 
open richting tot 49,7% (opdracht - (dode 
band - hysterese). 

 Analoge bediening 2
 9.7

Aanvankelijke 
slagrichting

Gevraagde positie

START STOP 
openen

Werkelijke 
stoppositie STARTSTOP 

sluiten

49,5% 49,7% 50% 50,3% 50,5%

49,9%Hysterese 
openen

Hysterese 
sluiten

Dode band openen Dode band sluiten

Dode band ingesteld op 5 = 0,5%
Hysterese ingesteld op 2 = 0,2%

Momentum/reactietijden van magneetven-
tielen binnen het systeem kunnen ervoor 
zorgen dat de aandrijving blijft bewegen 
nadat de stopopdracht is verzonden zoals 
weergeven door de "Werkelijke gestopte 
positie" op 49,9%.

Er wordt geen nieuwe opdracht gegeven 
voor beweging tot de gemeten positie zich 
buiten de dode band bevindt aan elke zijde 
van de opdrachtpositie. Als de dode band 
kleiner was, dan zou het mogelijk zijn dat 
de werkelijk gestopte positie aan de andere 
zijde van de dode band ligt. Daardoor zou 
de aandrijving de opdracht krijgen om te 
bewegen in de tegenovergestelde richting 
om te voldoen aan de opdracht. 
Dit zou resulteren in “jagen” terwijl 
de aandrijving schommelt rond het 
opdrachtpunt.

Door de dode band te verhogen, maar ook 
de hoeveelheid hysterese, kan worden 
voldaan aan de werkelijke opdrachtpositie 
zonder "jagen".
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De waarde voor dode band voor sluiten 
wordt weergegeven als een % van de volle-
dige slag. De standaardwaarde is 1%.

De minimale instelbare waarde is 0,1% en 
de maximum instelbare waarde is 9,9% in 
stappen van 0,1%.

Om deze waarde te veranderen, drukt u op 
de toets + of - tot de gewenste instelling 
wordt weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Analogue IP
Close DB:  1.0%

  Analoge ingang - 
Dode band sluiten

dC

De waarde voor dode band voor openen 
wordt weergegeven als een % van de volle-
dige slag. De standaardwaarde is 1%.

De minimale instelbare waarde is 0,1% en 
de maximum instelbare waarde is 9,9% in 
stappen van 0,1%.

Om deze waarde te veranderen, drukt 
u op de toets + of - tot de gewenste 
instelling wordt weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Analogue IP
Open DB:  1.0%

  Analoge ingang - 
Dode band openen

dO

De waarde voor hysterese voor sluiten wordt 
weergegeven als een % van de volledige 
slag. De standaardwaarde is 0,5%.

De minimale instelbare waarde is 0,1% en 
de maximum instelbare waarde is 9,9% in 
stappen van 0,1%.

Om deze waarde te veranderen, drukt u op 
de toets + of - tot de gewenste instelling 
wordt weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Analogue IP
Close Hyst:  0.5%

 Hysterese sluiten
HC

De waarde voor hysterese voor openen 
wordt weergegeven als een % van de volle-
dige slag. De standaardwaarde is 0,5%.

De minimale instelbare waarde is 0,1% en 
de maximum instelbare waarde is 9,9% in 
stappen van 0,1%.

Om deze waarde te veranderen, drukt u op 

de toets + of - tot de gewenste instelling 
wordt weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Analogue IP
Open Hyst:  0.5%

 Hysterese openen
HO
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De onderbrekingstimer maakt gepulseerde 
“stop/start”-werking van de aandrijving 
mogelijk als reactie op lokale opdrachten 
en opdrachten van een afstand bediening.

Hiermee wordt de klepslaglooptijd effectief 
verlengd en het kan worden aangepast om 
hydraulische schok (waterslag) en stromings-
pieken in pijpleidingen te voorkomen.

Indien ingeschakeld, werkt de onderbre-
kingstimer zowel in lokale bediening als 
afstandsbediening.

Optie 
onderbrekingstimer

9.8 Onderbrekingstimer
Richting

Jd Positie in klep 
sluiten positie 
voor starten timer

JC

Om de onderbrekingstimer in te schakelen, 
drukt u op de toets + of – om te schakelen 
tussen [OF] en [On].

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld. 

Int. Timer
Disabled

Wanneer de timeroptie is ingeschakeld, 
kan een extra reeks instellingen worden 
geopend door op de toets k	te drukken.

OPMERKING: Als de timeroptie niet 
beschikbaar is, krijgt u met een druk 
op de toets k geen toegang tot de 
instelling.

Druk op de toets k	om de 
instellingsschermen van de 
onderbrekingstimer weer te geven.

De standaardinstelling voor timerrichting is 
[CL], timerwerking zal starten met sluiten 
en stoppen met openen – pulserende 
werking rond de sluitpositie.

Als pulserende werking vereist is om te 
stoppen met sluiten en te starten met 
openen – rond de geopende positie, 
drukt u op de toets + of -.

Op het display wordt [OP] Openen 
weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

Timer Stop
Position:  25%

OPMERKING: instructies [JC] en [JO] zijn 
bestemd voor werking van de timer rond de 
Gesloten positie. Voor timing rond de Open 
positie, lees stop in plaats van start [JC] en 
start in plaats van stop [JO].

Gebruik de toets + of - om de positie te 
selecteren waarop de TIMER START ALS 
DE KLEP AAN HET SLUITEN IS.

[ ] [ ] Gesloten = klep gesloten
[00] tot [99]  = percentage open
[ ] Open = klep open

Timer Start
Closing

 
DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

Als de timing niet vereist is in de 
sluitingslag, dan selecteert u [JC] 
tot [ ] [ ] klep gesloten positie.

Onderbrekingstimer 
ingeschakeld/uitgeschakeld

OJ
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Gebruik de toets + of - om de positie 
te selecteren waarop de TIMER MOET 
STOPPEN ALS DE KLEP AAN HET 
OPENEN IS.

[ ] [ ] Gesloten = klep gesloten
[00] tot [99]  = percentage open
[ ] Open = klep open

 

Timer Interval
Seconds

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

Als GEEN timing vereist is in de 
openingsslag, dan selecteert u [JO] 
tot [ ] [ ].

Positie in klep openen
Slag voor timer om 
te openen

JO Tijd onderbrekin-
gstimer uit

Tijd onderbrekings-
timer aan

Gebruik de toets + of - om de werkingspe-
riode van de aandrijving in het bereik van 
100 mS tot 99 seconden te selecteren.

Timer On Time
05 Seconds

[Jn] ingesteld op 05 geeft een onderbre-
kingstimer op een pulslengte van 500 mS of 
5 seconden, afhankelijk van de instelling van  
[JS] op [OF] of [On].

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Gebruik de toets + of - om de stopperiode 
van de aandrijving in het bereik van 100 mS 
tot 99 seconden te selecteren.

Timer Off Time
25 Seconds

[JF] ingesteld op 25 geeft een onderbre-
kingstimer uit op een pulslengte van 
2500 mS of 25 seconden, afhankelijk van 
de instelling van [JS] op [OF] of [On].

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Jn

Deze functie verandert de tijdseenheden 
toegepast op [Jn] en [JF] tussen seconden 
en milliseconden.

Timer Start
Position:   25%

[On] Seconden (standaard)

[OF] Milliseconden

Om de tijdsinterval te wijzigen, drukt u op 
de toets + of - tot de gewenste instelling 
wordt weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Interval 
onderbrekingstimer

JS
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Een aandrijving uitgerust met de 
onderbrekingstimer die is ingesteld zoals 
in het voorbeeld in deze instructies zou 
werken met:

Nominale snelheid van volledig open naar 
25% open.

1/6 nominale snelheid van 25% open naar 
volledig gesloten en van volledig gesloten 
naar 25% open.

Nominale snelheid van 25% open 
naar volledig open.

 WAARSCHUWING: de 
onderbrekingstimer werkt mogelijk 
niet tijdens een stroomstoring op 
veerretouraandrijvingen. Systemen 
moeten hier rekening mee houden.

        Voorbeeld
 

De onderbrekingstimer kan worden over-
schreden wanneer de aandrijving zich onder 
software ESD-signaalopdracht bevindt. 
Dit houdt in dat de aandrijving zal werken 
tot de limiet zonder “stop/start”-actie onder 
ESD-opdracht.

Zie hoofdstuk 9.5 voor ESD-instellingen.

De standaardinstelling voor timer 
ESD-overschrijding is [OF] Nee. 
De onderbrekingstimer zal doorgaan met 
“stop/start”-actie tijdens de software 
ESD-actie.

Als ESD de timer moet overschrijden, drukt 
u op de + of - om [On] Ja weer te geven.

 
DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Timer Override
ESD:  Off

 ESD-overschrijding
 Onderbrekingstimer

JE
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Service9.9

In dit gedeelte kan de gebruiker een fout 
bevestigen als dit is toegestaan en contro-
leren of het display correct werkt. De firm-
wareversie geprogrammeerd op de verschil-
lende elektronische printplaten kan hier ook 
worden bekeken. 

Zie hoofdstuk 3 voor een volledige beschrij-
ving van foutbeschrijvingen.

De tabel (rechts) geeft de beschikbare fout-
beschrijvingen samen met de status van 
de verwante monitorrelais en de foutrelais. 
Als er meer dan één fout is, dan zullen ze 
worden weergegeven met intervallen van 
drie seconden. Nadat de eerste fout is beves-
tigd, kan de fout met de volgende prioriteit 
worden bevestigd indien toegestaan.

Hoewel aanvaarding van de fout besturing 
van de aandrijving kan toestaan, is het 
mogelijk dat de fout nog altijd aanwezig is 
en moet worden onderzocht. Er moet een 
volledige functietest worden uitgevoerd 
om te verzekeren dat geen enkele onderlig-
gende fout invloed heeft op de prestaties 
van de aandrijving. Als de fout aanhoudt, 
dient u contact op te nemen met Rotork.

Weergegeven tekst Wis de 
monitorrelais

Foutrelais  
instellen

CF verwijdert 
fout

Automatisch 
verwijderd

Hervatten 
bij nieuwe 
opdracht

CONFIGURATIEFOUT Ja Ja Nee Nee Nee

ELEKTRONISCHE FOUT Ja Ja Ja Nee Nee

LOKALE BEDIENINGSFOUT Ja Ja Nee Ja Nee

MAGNEETKLEPAANDRIJVING FOUT Nee Ja Nee Ja Nee

FOUT POSITIESENSOR Ja Ja Nee Ja Nee

FOUT DRUKSENSOR Nee Ja Nee Ja Nee

OPEN IN TUSSENPOSITIE Nee Ja Ja Nee Ja (eerst 
verplaatsen)

OPEN OP LIMIET Nee Ja Ja Nee Ja (eerst 
verplaatsen)

VERKEERDE RICHTING Nee Ja Ja Nee Nee

BLOK IN TUSSENPOSITIE Nee Ja Ja Ja Ja (eerst 
verplaatsen)

BLOK OP LIMIET Nee Ja Ja Ja Ja (eerst 
verplaatsen)

PS-FOUT Nee Nee Ja Ja Ja

OPDRACHTFOUT Nee Ja Nee Ja Nee

PS KAN NIET WORDEN UITGEVOERD Nee Nee Ja Ja Ja

OPTIE CH 1 FOUT Ja Ja Ja Nee Nee

OPTIE CH 2 FOUT Ja Ja Ja Nee Nee

EEPROM ONTBREEKT Ja Ja Ja Nee Nee
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Hiermee worden alle segmenten, punten 
en pictogrammen op het scherm belicht 
en veranderd van rood, geel en groen.

DRUK OP DE TOETS .

Test Lights

 Test lichten functie
tL

Test Lights

 Test lichten 
 Functie 

tL

Deze optie geeft het nummer van de 
huidige firmwareversie geïnstalleerd 
op de aandrijving.

Firmware Version
vxxx.xxxx

 Firmwareversie
Un

Deze optie geeft het nummer van de 
huidige firmwareversie geïnstalleerd 
op kanaal 1 van de netwerkkaart, 
mits aanwezig.

 Test lichten 
 Functie 

tL

Option 1 Version
None

 Optie 1 versie
U1

Test Lights

tL

Deze optie geeft het nummer van de 
huidige firmwareversie geïnstalleerd 
op kanaal 2 van de netwerkkaart, 
mits aanwezig.

Option 2 Version
None

 Optie 2 versie
U2
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Instellingsinstructies voor aandrijvingen met 
een optionele Pakscan kaart. Bekijk het 
bedradingsschema om te zien wat de 
aandrijving omvat. (bedradingsschema 
bevindt zich in het aansluitcompartiment).

Voordat u de parameters voor Optie 
Pakscan instelt, moet u zorgen dat de 
optie afstandsbediening [Od] is geselec-
teerd op [oP] of [OE] in hoofdstuk 9.3.

Aan de Pakscan-veldbedieningseenheid van 
de aandrijving moet een uniek loop node 
adres worden toegewezen.

De aandrijving moet in “Loopback” zijn en 
zijn geïsoleerd van het Pakscan- loopverkeer 
om het adres te kunnen instellen of wijzigen. 
Loopback kan op twee manieren worden 
bereikt:

1.  Schakel het hoofdstation UIT.
2.   Isoleer de aandrijving van de 2-dradige 

bedieningsloop, zowel in als uit.
Gebruik de toets + of - om het vereiste 
loopadres weer te geven.
Het adres moet worden ingesteld binnen 
het bereik 01-240 (01–F0 hexadecimaal). 
Raadpleeg de tabel in hoofdstuk 12.

Node Address
Hex 01  :  Dec 001

DRUK OP DE TOETS .
De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het is 
ingesteld.
Druk op de toets k om weer te geven: 
[Pb] Baudrate.

De baudrate van de Pakscan 
veldbedieningseenheid van de aandrijving 
moet worden ingesteld op de loopbaudrate. 
Voor een 2-dradige Pakscan-bedieningsloop, 
moet de geselecteerde baudrate 
overeenkomen met die van het hoofdstation 
en alle veldbedieningseenheden die in de 
loop zijn opgenomen.

De aandrijving moet in “Loopback” zijn en 
zijn geïsoleerd van het Pakscan- loopverkeer 
om het baudrate te kunnen instellen of 
wijzigen.

Loopback kan op twee manieren worden 
bereikt:

1.  Schakel het hoofdstation UIT.

2.   Isoleer de aandrijving van de 2-dradige 
bedieningsloop, zowel in als uit.

Met de toets + - wordt het gewenste 
baudrate weergegeven.

[01] = 110 baud

[03] = 300 baud

[06] = 600 baud

[12] = 1200 baud

[24] = 2400 baud

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

Druk op de toets k om weer te geven:  
[PF] Aux I/P-masker.

Bussysteem
Optie Pakscan

9.10
        Pakscan-node Adres

PA         Pakscan baudrate
Pb

Baud Rate
2400 Baud
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De SI-aandrijving heeft een voorziening voor 4 hulpingangen (AUX1–AUX4). Deze worden 
gebruikt wanneer extra afstandsbedienings- of digitale hulpingangen vereist zijn als aanvulling 
op de standaard bedienings- en feedbackfuncties die zijn geïntegreerd in de Pakscan-kaart. 
Bovendien is het mogelijk om een combinatie van zowel afstand bedienings (via netwerk)- 
als spanningsvrije ingangen te hebben om bijvoorbeeld te zorgen voor openings- en sluitings-
bediening en alarmindicatie van hoog en laag tankniveau, geleverd door een externe 
transductor.

Het hexadecimale getal dat onder PF wordt weergegeven, kan worden beschouwd als een 
‘‘softwaremasker’’. Dit masker laat de Pakscan-kaart weten welk type ingang deze kan 
verwachten, bedienings- of ingangssignaal en welke vorm de ingang zal hebben (normaal 
open of normaal gesloten (zie hoofdstuk 12 voor binaire, hexadecimale en decimale 
conversietabel).

Voor het ontcijferen van het masker moet het getal worden gesplitst in twee gescheiden 
hexadecimale tekens, die elk in 4 binaire bits kunnen worden onderverdeeld. De eerste 4 bits 
staan voor de functies en de tweede 4 bits staan voor de invoerbron (ook wel omgekeerd 
genoemd). Visueel kan dit worden voorgesteld als:

 Hexadecimaal teken links Hexadecimaal teken rechts
 Aux 4 tot 1 (functie) AUX 4 tot 1 (omkeren)
Bits 4 3 2 1 4 3 2 1
Wanneer ze gebruikt worden om de aandrijving op afstand te bedienen, zijn bits 4 tot en met 
1 van het functieteken als volgt toegewezen:

Bit 4 (AUX4)  –  ESD

Bit 3 (AUX3)  –  Stop (vasthouden)

Bit 2 (AUX2)  –  Sluiten

Bit 1 (AUX1)  –  Openen

(Wanneer ze worden gebruikt voor digitale signaalingangen, krijgen ze de toewijzing AUX 4 
tot en met AUX 1) 

Regels

1. Functiebit ingesteld op ‘‘0’’
Elke functiebit ingesteld op ‘‘0’’ geeft aan dat de aux-ingang moet worden behandeld als 
een digitaal signaal voor veldstatusrapportering, bijv. een niveauschakelaar of draaiende 
motorstatus.
Als de overeenkomstige omgekeerde bit is ingesteld op ‘‘0’’, wordt een open contact als 
een logische "1" gerapporteerd en een gesloten contact als logische ‘‘0’’ (hiermee wordt 
de ingang omgekeerd).
Als de overeenkomstige omgekeerde bit is ingesteld op ‘‘1’’, wordt een open contact als een 
logische "0" en een gesloten contact als een logische ‘1’’ gerapporteerd (hiermee wordt de 
ingang niet omgekeerd).

2. Functiebit ingesteld op ‘‘1’’
Elke functiebit die is ingesteld op ‘‘1’’ geeft aan dat de specifieke aux-ingang moet worden 
behandeld als een digitale opdracht voor het bedienen van de aandrijving.
Wanneer de overeenkomstige omgekeerde bit is ingesteld op ‘‘0’’ stelt dit een N.C.-contact 
als opdrachtbron voor. Dit wil zeggen dat een sluitend contact de ingang spanningsloos 
maakt en een openend contact de ingang onder spanning zet.
Wanneer de overeenkomstige omgekeerde bit is ingesteld op ‘‘1’’ stelt dit een N.O.-contact 
voor als opdrachtbron. Dit wil zeggen dat een sluitend contact de ingang onder spanning 
zet en een openend contact de ingang spanningsloos maakt.

3. ESD-bediening
Wanneer ESD wordt gebruikt ESD (hulpingang 4), moet de ESD-contactmodusinstelling [A2] 
worden ingesteld op de standaardwaarde [O]. De [A1]–ESD-richtinginstelling moet worden 
ingesteld op het openen of sluiten van de klep (raadpleeg hoofdstuk 9.5).

4. Stop (vasthouden) bediening
Wanneer de spanning wordt toegepast, wordt de hulpingang Openen/Sluiten/ESD-bediening 
push-to-run, (niet-vastgehouden) gemaakt.
Wanneer de spanning wordt weggenomen, wordt de Openen/Sluiten/ESD-bediening van 
de hulpingang gehandhaafd.

Pakscan afstandsbediening
Auxiliary Input Mask

PF
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5. Afstandsbediening I/P-instelling
Zorg ervoor dat de juiste [Od] bedieningstype-instelling is geselecteerd 
(zie hoofdstuk 9.3).
Voor Pakscan is dit [oP] netwerk.
De standaard fabrieksinstelling voor [PF] Aux I/P-masker is [OF] 0000 1111.

Voorbeelden
1. Het volledige bereik aan afstandsbedieningen is nodig. Open en Gesloten staan op NO 
en ESD en Stop/Vasthouden staat op NC.
Aux I/P 4 3 2 1
Functie 1 1 1 1 = F
Omkeren 0 0 1 1 = 3  d.w.z. stel [PF] in op [F3]
2. Open en gesloten bediening zijn nodig, naast 2 omgekeerde digitale signaalingang-
bronnen. (Let er op dat bij deze instelling de opdrachten voor openen en sluiten worden 
vastgehouden.)
Aux I/P  4 3 2 1

Functie 0 0 1 1  = 3

Omkeren  0 0 1 1  = 3  d.w.z. stel [PF] in op [33]

3. Alleen ESD-ingang is nodig. Er is behoefte aan “push to run” bediening met een 
NO-contactingang.

Aux I/P  4 3 2 1

Functie  1 1 0 0 = C

Omkeren  1 0 0 0  = 8  d.w.z. stel [PF] in op [C8]

Pakscan afstandsbediening
Hulpingang (vervolg)

PF

Met behulp van de toetsen + of - wordt de 
gewenste maskerinstelling weergegeven.

Hulpingangmasker [OF]

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

Raadpleeg voor positie-instellingen van 
de Pakscan-module [OF] hoofdstuk 9.14.

Als de Pakscan-positioneringsbediening 
gewenst is, DRUK OP DE TOETS m.

Display [FL] lage besturingssignaal positie  
raadpleeg hoofdstuk 9.14.

Pakscan 
afstandsbediening 
Hulpingang

PF

Aux I/P Mask
Bits: 0000 1111
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Instellingsinstructies voor aandrijvingen met 
een optionele Modbus RTU-module Bekijk 
het bedradingsschema om te zien wat de 
aandrijving omvat. (bedradingsschema 
bevindt zich in het aansluitcompartiment).

Voordat u de parameters voor optie 
Modbus instelt, moet u zorgen dat de 
optie afstandsbediening [Od] is geselec-
teerd op [oP] in hoofdstuk 9.3.

 De aandrijving moet worden uit- 
en ingeschakeld om de wijzigingen 
van kracht te laten worden.

Aan de Modbus-module moet een uniek 
adres worden toegewezen.

Om het adres in te kunnen stellen, moet 
de Modbus-module van de host worden 
geïsoleerd door de RS485 highway los 
te koppelen of het hostapparaat uit te 
schakelen.

Gebruik de toets + of - om het vereiste 
adres weer te geven.

Het adres moet worden ingesteld binnen 
het bereik (01-247 tot F7 hexadecimaal). 
Als een adreswaarde buiten dit bereik wordt 
ingevoerd, wordt het ingestelde adres 
teruggezet op 01 (voor 00) of F7 (voor 
waarde hoger dan F7).

Node Address
Hex 01  :  Dec 001

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

Druk op de toets k om weer te geven: 
[Pb] Baudrate.

De Modbus-module moet worden ingesteld 
op de baudrate van de RS485 highway. 
Om de baudrate in te kunnen stellen, moet 
de Modbus-module van de host worden 
geïsoleerd door de RS485 highway los 
te koppelen of het hostapparaat uit te 
schakelen.

Gebruik de toets + of - om het vereiste 
baudrate weer te geven.

[01] = 110 [06] = 600
[03] = 300  [24] = 2400
[12] = 1200  [96] = 9600
[48] = 4800  [38] = 38400
[19] = 19200  [11] = 115200
[57] = 57600   

Baud Rate
2400 Baud

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

Druk op de toets k om weer te geven: 
[PF] Aux I/P-masker.

Bussysteem
Optie Modbus [OP]

9.11
Modbus-node Adres

PA
Modbus-baudrate

Pb
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De SI Pro-aandrijving heeft een voorziening voor 4 hulpingangen (AUX1 – AUX4). Deze 
worden gebruikt wanneer extra afstandsbedienings- of digitale hulpingangen vereist zijn 
als aanvulling op de standaard bedienings- en feedbackfuncties die zijn geïntegreerd in 
de Modbus-module. Bovendien is het mogelijk om een combinatie van zowel afstand 
bedienings- als spanningsvrije ingangen te hebben om bijvoorbeeld te zorgen voor openings- 
en sluitingsbediening en alarmindicatie van hoog en laag tankniveau, geleverd via een externe 
transductor.

Het hexadecimale getal dat onder PF wordt weergegeven, kan worden beschouwd als een 
‘‘softwaremasker’’. Dit masker laat de Modbus-module weten welk type invoer deze kan 
verwachten, bedienings- of ingangssignaal, en welke vorm de invoer zal hebben (normaal 
open of normaal gesloten). Zie hoofdstuk 12 voor binaire, hexadecimale en decimale 
conversietabel.

Voor het ontcijferen van het masker moet het getal worden gesplitst in twee gescheiden 
hexadecimale tekens, die elk in 4 binaire bits kunnen worden onderverdeeld. De eerste 4 bits 
staan voor de functies en de tweede 4 bits staan voor de invoerbron (omgekeerd genoemd). 
Visueel kan dit worden voorgesteld als:

 Hexadecimaal teken links Hexadecimaal teken rechts
 Aux 4 tot 1 (functie) AUX 4 tot 1 (omkeren)
Bits 4 3 2 1 4 3 2 1
Wanneer ze gebruikt worden om de aandrijving op afstand te bedienen, zijn bits 4 tot en met 
1 van het functieteken als volgt toegewezen:

Bit 4 (AUX4)  –  ESD

Bit 3 (AUX3) –  Stop (vasthouden)

Bit 2 (AUX2)  –  Sluiten

Bit 1 (AUX1)  –  Openen

(Wanneer ze worden gebruikt voor digitale signaalingangen krijgen ze de toewijzing AUX 4 
tot en met AUX 1.)

Regels

1. Functiebit ingesteld op ‘‘0’’
Elke functiebit ingesteld op ‘‘0’’ geeft aan dat de aux-ingang moet worden behandeld als 
een digitaal signaal voor veldstatusrapportering, bijv. een niveauschakelaar of draaiende 
motor status.

Als de overeenkomstige omgekeerde bit is ingesteld op ‘‘0’’, wordt een open contact als 
een logische "1" gerapporteerd en een gesloten contact als logische ‘‘0’’ (hiermee wordt 
de ingang omgekeerd).

Als de overeenkomstige omgekeerde bit is ingesteld op ‘‘1’’, wordt een open contact als een 
logische "0" en een gesloten contact als een logische ‘1’’ gerapporteerd (hiermee wordt de 
ingang niet omgekeerd).

2. Functiebit ingesteld op ‘‘1’’
Elke functiebit die is ingesteld op ‘‘1’’ geeft aan dat de specifieke aux-ingang moet worden 
behandeld als een digitale opdracht voor het bedienen van de aandrijving.
Wanneer de overeenkomstige omgekeerde bit is ingesteld op ‘‘0’’ stelt dit een N.C.-contact 
als opdrachtbron voor. Dit wil zeggen dat een sluitend contact de ingang spanningsloos 
maakt en een openend contact de ingang onder spanning zet.
Wanneer de overeenkomstige omgekeerde bit is ingesteld op ‘‘1’’ stelt dit een N.O.-contact 
voor als opdrachtbron. Dit wil zeggen dat een sluitend contact de ingang onder spanning 
zet en een openend contact de ingang spanningsloos maakt.

3. ESD-bediening
Wanneer ESD wordt gebruikt (hulpingang 4), moet de ESD-contactmodusinstelling [A2] 
worden ingesteld op de standaardwaarde [nO]. De [A1]–ESD-richtinginstelling moet worden 
ingesteld op het openen of sluiten van de klep. Zie hoofdstuk 9.5.

4. Stop (vasthouden) bediening
Wanneer de spanning wordt toegepast, wordt de hulpingang Openen/Sluiten-bediening 
push-to-run. Wanneer de spanning wordt weggenomen, wordt de Openen/Sluiten-bediening 
van de hulpingang gehandhaafd. ESD is altijd push-to-run (niet-vastgehouden).

Modbus-afstandsbediening
Hulpingang

PF
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5. Afstandsbediening I/P-instelling
Zorg ervoor dat de juiste [Od] bedieningstype-instelling is geselecteerd (zie hoofdstuk 9.3). 

Voor Modbus is dit [OP] netwerk.

De standaard fabrieksinstelling voor [PF] Aux I/P-masker is [OF] 0000 1111.

Voorbeelden
1. Het volledige bereik aan afstandsbedieningen is nodig. Open en Gesloten staan op NO 
en ESD en Stop/Vasthouden staat op NC.

Aux I/P 4 3 2 1
Functie 1 1 1 1  = F
Omkeren  0 0 1 1  = 3 d.w.z. stel [PF] in op [F3]

2. Open en gesloten bediening zijn nodig, naast 2 omgekeerde digitale signaalingangen. 
(Let er op dat bij deze instelling de open en gesloten opdrachten worden vastgehouden.)

Aux I/P  4 3 2 1
Functie  0 0 1 1  = 3
Omkeren  0 0 1 1  = 3 d.w.z. stel [PF] in op [33]

3. Alleen een ESD-ingang is nodig. Het vereiste is voor push-to-run bediening met een 
NO-contactingang.

Aux I/P  4 3 2 1

Functie  1 1 0 0  = C

Omkeren  1 0 0 0  = 8 d.w.z. stel [PF] in op [C8]

Modbus-afstandsbediening
Hulpingang (vervolg)

PF

Met behulp van de toetsen + of - wordt de 
gewenste maskerinstelling weergegeven.

Aux I/P Mask
Bits: 0000 1111

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat 
het is ingesteld.

Druk op de toets k om weer te geven: 
[PP] Modbus pariteit.

Waar Modbus-pariteitbitdetectie wordt 
gebruikt, moet de module worden ingesteld 
op de pariteitsbitinstelling van de host.

Met de toets + of - wordt de vereiste pari-
teitsbit weergegeven:
[no] Geen (geen) pariteitsbit
[En] Even pariteitsbit
[Od] Oneven pariteitsbit

Modbus Parity
None

Geen pariteitsbit

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.
Voor de positie-instellingen en de instelling 
voor de actie bij signaalverlies voor de 
Modbus-module, [OF] (raadpleeg hoofdstuk 
9.14).
Als Modbus-positioneringsbediening en 
actie bij communicatieverlies vereist zijn, 
DRUKT U OP DE TOETS m.
Geef de [FL] lage besturingssignaal positie 
weer, raadpleeg hoofdstuk 9.14.

         Modbus pariteit 
PP
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Instellingsinstructies voor aandrijvingen met 
een optionele Profibus DP-module. Bekijk 
het bedradingsschema om te zien wat de 
aandrijving omvat. (bedradingsschema 
bevindt zich in het aansluitcompartiment).

Voordat u de parameters voor optie 
Profibus instelt, moet u zorgen dat de 
optie afstandsbediening [Od] is gese-
lecteerd op [oP] in hoofdstuk 9.3.

 Alle instellingen die lokaal bij de 
aandrijving worden gemaakt, kunnen 
tijdens het opstarten door de host 
worden overschreven, behalve als de 
GSD-bestanden op de Profibus-kaart zijn 
vergrendeld. Raadpleeg publicatie 
PUB088-004-00 beschikbaar van 
www.rotork.com

 De aandrijving moet worden uit- 
en ingeschakeld om de wijzigingen 
van kracht te laten worden.

Aan de Profibus DP-module moet een uniek 
adres worden toegewezen.

Om het adres in te kunnen stellen moet 
de Profibus-module van de host worden 
geïsoleerd door de RS485 highway los te 
koppelen of het hostapparaat uit te 
schakelen.

Gebruik de toets + of - om het vereiste 
adres weer te geven.

Het adres moet worden ingesteld binnen 
het bereik (01-126 tot 7E hexadecimaal) 
(zie pagina 79 voor conversie). Als een 
adreswaarde buiten dit bereik wordt inge-
voerd, wordt het ingestelde adres teruggezet 
naar 01 (voor 00) of 7E (voor waarde hoger 
dan 7E).

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Druk op de toets k om weer te geven: 
[Pb] Baudrate.

 [Pb] is niet relevant voor de 
Rotork Profibus DP Mk.2-kaart.

Daarom, als de Rotork Profibus DP Mk.2-
kaart is geplaatst, drukt u op de toets k	
om weer te geven: [PF] Aux I/P-masker.

Profibus-node
Adres

PA

Node Address
Hex 01  :  Dec 001

Bussysteem
Optie Profibus DP [OP]

9.12
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De SI Pro-aandrijving heeft een voorziening voor 4 hulpingangen (AUX1–AUX4). Deze 
worden gebruikt wanneer extra afstandsbedienings- of digitale hulpingangen vereist zijn 
als aanvulling op de standaard bedienings- en feedbackfuncties die zijn geïntegreerd in de 
Profibus-module. Bovendien is het mogelijk om een combinatie van zowel afstandsbedie-
nings- als spanningsvrije ingangen te hebben om bijvoorbeeld te zorgen voor openings- en 
sluitingsbediening en alarmindicatie van hoog en laag tankniveau, geleverd via een externe 
transductor.

Het hexadecimale getal dat onder PF wordt weergegeven, kan worden beschouwd als een 
‘‘softwaremasker’’. Dit masker laat de Profibus-module weten welk type ingang deze kan 
verwachten, bedienings- of ingangssignaal en welke vorm de ingang zal hebben (normaal 
open of normaal gesloten (zie hoofdstuk 12 voor binaire, hexadecimale en decimale 
conversietabel).

Voor het ontcijferen van het masker moet het getal worden gesplitst in twee gescheiden 
hexadecimale tekens, die elk in 4 binaire bits kunnen worden onderverdeeld. De eerste 4 bits 
staan voor de functies en de tweede 4 bits staan voor de invoerbron (omgekeerd genoemd). 
Visueel kan dit worden voorgesteld als:

 Hexadecimaal teken links Hexadecimaal teken rechts
 Aux 4 tot 1 (functie) AUX 4 tot 1 (omkeren)
Bits 4 3 2 1 4 3 2 1

Wanneer ze gebruikt worden om de aandrijving op afstand te bedienen, zijn bits 4 tot en met 
1 van het functieteken als volgt toegewezen:

Bit 4 (AUX4)  –  ESD

Bit 3 (AUX3) –  Stop (vasthouden)

Bit 2 (AUX2)  –  Sluiten

Bit 1 (AUX1)  –  Openen

(Wanneer ze worden gebruikt voor digitale signaalingangen, krijgen ze de toewijzing AUX 4 
tot en met AUX 1.)

Regels

1. Functiebit ingesteld op ‘‘0’’
Elke functiebit ingesteld op ‘‘0’’ geeft aan dat de aux-ingang moet worden behandeld als een 
digitaal signaal voor veldstatusrapportering, bijv. een niveauschakelaar of draaiende 
motorstatus.

Als de overeenkomstige omgekeerde bit is ingesteld op ‘‘0’’, wordt een open contact als een 
logische "1" gerapporteerd en een gesloten contact als logische 
‘‘0’’ (hiermee wordt de ingang omgekeerd).

Als de overeenkomstige omgekeerde bit is ingesteld op ‘‘1’’, wordt een open contact als een 
logische "0" en een gesloten contact als een logische ‘1’’ gerapporteerd (hiermee wordt de 
ingang niet omgekeerd).

2. Functiebit ingesteld op ‘‘1’’
Elke functiebit die is ingesteld op ‘‘1’’ geeft aan dat de specifieke aux-ingang moet worden 
behandeld als een digitale opdracht voor het bedienen van de aandrijving.

Wanneer de overeenkomstige omgekeerde bit is ingesteld op ‘‘0’’ stelt dit een N.C.-contact 
als opdrachtbron voor. Dit wil zeggen dat een sluitend contact de ingang spanningsloos 
maakt en een openend contact de ingang onder spanning zet.

Wanneer de overeenkomstige omgekeerde bit is ingesteld op ‘‘1’’ stelt dit een N.O.-contact 
voor als opdrachtbron. Dit wil zeggen dat een sluitend contact de ingang onder spanning 
zet en een openend contact de ingang spanningsloos maakt.

3. ESD-bediening
Wanneer ESD wordt gebruikt (hulpingang 4), moet de ESD-contactmodusinstelling [A2] 
worden ingesteld op de standaardwaarde [nO]. De [A1]–ESD-richtinginstelling moet worden 
ingesteld op het openen of sluiten van de klep (raadpleeg hoofdstuk 9.5).

4. Stop/vasthouden bediening
Wanneer de spanning wordt toegepast, wordt de hulpingang Openen/Sluiten-bediening 
push-to-run. Wanneer de spanning wordt weggenomen, wordt de Openen/Sluiten-bediening 
van de hulpingang gehandhaafd. ESD is altijd push-to-run (niet-vastgehouden).

Profibus afstandsbediening
Hulpingang

PF
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5. Instelling afstandsbediening [Od] 
Zorg ervoor dat de juiste [Od] bedieningstype-instelling is geselecteerd (zie hoofdstuk 9.3).

Voor Profibus is dit [OP] netwerk.

De standaard fabrieksinstelling voor [PF] Aux I/P-masker is [OF] 0000 1111.

Voorbeelden
1. Het volledige bereik aan afstandsbedieningen is nodig. Open en Gesloten staan op 
NO en ESD en Stop/Vasthouden staat op NC.

Aux I/P 4 3 2 1
Functie 1 1 1 1  = F
Omkeren  0 0 1 1  = 3 d.w.z. stel [PF] in op [F3]

2. Open en gesloten bediening zijn nodig, naast 2 omgekeerde digitale signaalingangen. 
(Let er op dat bij deze instelling de open en gesloten opdrachten worden vastgehouden.)

Aux I/P  4 3 2 1
Functie  0 0 1 1  = 3
Omkeren  0 0 1 1  = 3 d.w.z. stel [PF] in op [33]

3. Alleen een ESD-ingang is nodig. De vereiste is voor push-to-run bediening met een 
NO-contactingang.

Aux I/P  4 3 2 1
Functie  1 1 0 0  = C
Omkeren  1 0 0 0  = 8 d.w.z. stel [PF] in op [C8]

Profibus afstandsbediening
Hulpingang (vervolg)

PF 

Met de toets + of - wordt de gewenste 
maskerinstelling weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

Als Profibus-positioneringsbediening en 
actie bij communicatieverlies vereist zijn, 
DRUKT U OP DE TOETS m.

Geef de [FL] lage besturingssignaal positie 
weer, raadpleeg hoofdstuk 9.14.

Profibus afstandsbediening
Hulpingang

PF

Aux I/P Mask
Bits: 0000 1111
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Instellingsinstructies voor aandrijvingen 
met een optionele DeviceNet DFU-module. 
Bekijk het bedradingsschema om te zien wat 
de aandrijving omvat. (bedradingsschema 
bevindt zich in het aansluitcompartiment).

Voordat u de parameters voor optie 
DeviceNet instelt, moet u zorgen 
dat de optie afstandsbediening 
[Od] is geselecteerd op [oP] in 
hoofdstuk 9.3.

  De aandrijving moet worden uit- 
en ingeschakeld om de wijzigingen van 
kracht te laten worden.

Aan de DeviceNet-module moet een uniek 
adres worden toegewezen.

Gebruik de toets + or - om het vereiste 
adres weer te geven.

Het adres moet worden ingesteld binnen 
het bereik (01-63 tot 3F hexadecimaal). 
Zie pagina 79 voor conversie-informatie. 
Als een adreswaarde buiten dit bereik 
wordt ingevoerd, wordt het ingestelde 
adres teruggezet naar 01 (voor 00) of 3F 
(voor waarde hoger dan 3F).

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Druk op de toets k om weer te geven: 
[Pb] Baudrate.

De DeviceNet-module moet worden inge-
steld op de baudrate van de DeviceNet 
highway.

Gebruik de toets + of - om het vereiste 
baudrate weer te geven:

[01] = 125 k baud

[03] = 250 k baud

[06] = 500 k baud

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het 
is ingesteld.

Druk op de toets k om weer te geven: 
[PF] Aux I/P-masker.

Bussysteem Device 
Net-bussysteem opties

DeviceNet-node
adres

PA
DeviceNet baudrate

Pb9.13

Node Address
Hex 01  :  Dec 001

Baud Rate
500k baud
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De SI Pro-aandrijving heeft een voorziening voor 4 hulpingangen (AUX1–AUX4). Deze worden 
gebruikt wanneer extra afstandsbedienings- of digitale hulpingangen vereist zijn als aanvulling 
op de standaard bedienings- en feedbackfuncties die zijn geïntegreerd in de DeviceNet-
module. Bovendien is het mogelijk om een combinatie van zowel afstandsbedienings- als 
spanningsvrije ingangen te hebben om bijvoorbeeld te zorgen voor openen- en sluitbediening 
en alarmindicatie van hoog en laag tankniveau, geleverd via een externe transductor.

Het hexadecimale getal dat onder PF wordt weergegeven, kan worden beschouwd als een 
‘‘softwaremasker’’. Dit masker laat de DeviceNet-module weten welk type ingang deze kan 
verwachten, bedienings- of ingangssignaal, en welke vorm de ingang zal hebben (normaal 
open of normaal gesloten). 

Voor het ontcijferen van het masker moet het getal worden gesplitst in twee gescheiden 
hexadecimale tekens, die elk in 4 binaire bits kunnen worden onderverdeeld. De eerste 4 bits 
staan voor de functies en de tweede 4 bits staan voor de invoerbron (omgekeerd genoemd). 
Visueel kan dit worden voorgesteld als:

 Hexadecimaal teken links Hexadecimaal teken rechts
 Aux 4 tot 1 (functie) AUX 4 tot 1 (omkeren)
Bits 4 3 2 1 4 3 2 1

Wanneer ze gebruikt worden om de aandrijving op afstand te bedienen, 
zijn bits 4 tot en met 1 van het functieteken als volgt toegewezen:

Bit 4 (AUX4)  –  ESD

Bit 3 (AUX3) –  Stop (vasthouden)

Bit 2 (AUX2)  –  Sluiten

Bit 1 (AUX1)  –  Openen

(Wanneer ze worden gebruikt voor digitale signaalingangen krijgen ze de toewijzing AUX 4 
tot AUX 1.)

Regels

1. Functiebit ingesteld op ‘‘0’’
Elke functiebit die is ingesteld op ‘‘0’’, geeft aan dat de specifieke ingang moet worden 
behandeld als een digitaal signaal voor veldstatusrapportering, bijv. een niveauschakelaar of 
draaiende motor status. Als de overeenkomende omgekeerde bit is ingesteld op ‘‘0’’, wordt 
een open contact als en logische "1" en een gesloten contact als een logische ‘‘0’’ gerappor-
teerd (hiermee wordt de ingang omgekeerd).

Als de overeenkomstige omgekeerde bit is ingesteld op ‘‘1’’, wordt een open contact als een 
logische "0" en een gesloten contact als een logische ‘1’’ gerapporteerd (hiermee wordt de 
ingang niet omgekeerd).

2. Functiebit ingesteld op ‘‘1’’
Elke functiebit die is ingesteld op ‘‘1’’ geeft aan dat de specifieke aux-ingang moet 
worden behandeld als een digitale opdracht voor het bedienen van de aandrijving.

Wanneer de overeenkomstige omgekeerde bit is ingesteld op ‘‘0’’ stelt dit een 
N.C.-contact als opdrachtbron voor. Dit wil zeggen dat een sluitend contact de ingang 
spanningsloos maakt en een openend contact de ingang onder spanning zet.

Wanneer de overeenkomstige omgekeerde bit is ingesteld op ‘‘1’’ stelt dit een 
N.O.-contact voor als opdrachtbron. Dit wil zeggen dat een sluitend contact de ingang 
onder spanning zet en een openend contact de ingang spanningsloos maakt.

3. ESD-bediening
Wanneer ESD wordt gebruikt (hulpingang 4), moet de ESD-contactmodusinstelling [A2] 
worden ingesteld op de standaardwaarde [nO]. De [A1]–ESD-richtingsinstelling moet worden 
ingesteld op het openen of sluiten van de klep (raadpleeg hoofdstuk 9.5).

4. Stop (vasthouden) bediening
Wanneer de spanning wordt toegepast, wordt de hulpingang Openen/Sluiten-bediening 
push-to-run. Wanneer de spanning wordt weggenomen, wordt de Openen/Sluiten-bediening 
van de hulpingang gehandhaafd. ESD is altijd push-to-run (niet-vastgehouden).

DeviceNet afstandsbediening
Hulpingang

PF
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DeviceNet afstandsbediening
Hulpingang (vervolg)

PF

Met de toets + of - wordt de gewenste 
maskerinstelling weergegeven.

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Voor de positie-instellingen en de instelling 
voor de actie bij signaalverlies voor de 
DeviceNet-module, [OF]. Zie hoofdstuk 9.14.

Aux I/P Mask
Bits: 0000 1111

5. Afstandsbediening I/P-instelling
Zorg ervoor dat de juiste [Od] bedieningstype-instelling is geselecteerd 
(zie hoofdstuk 9.3). 

Voor DeviceNet is dit [OP] netwerk.

De standaard fabrieksinstelling voor [PF] Aux I/P-masker is [OF] 0000 1111.

Voorbeelden
1. Het volledige bereik aan afstandsbedieningen is nodig. Open en Gesloten staan op NO 
en ESD en Stop/Vasthouden staat op NC.

Aux I/P 4 3 2 1
Functie 1 1 1 1  = F
Omkeren  0 0 1 1  = 3 d.w.z. stel [PF] in op [F3]

2. Open en gesloten bediening zijn nodig, naast 2 omgekeerde digitale signaalingangen. 
(Let er op dat bij deze instelling de open en gesloten opdrachten worden vastgehouden.)

Aux I/P  4 3 2 1
Functie  0 0 1 1  = 3
Omkeren  0 0 1 1  = 3 d.w.z. stel [PF] in op [33]

3. Alleen een ESD-ingang is nodig. De vereiste is voor push-to-run bediening met een 
NO-contactingang.

Aux I/P  4 3 2 1
Functie  1 1 0 0  = C
Omkeren  1 0 0 0  = 8 d.w.z. stel [PF] in op [C8]
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Als de systeembedieningsstrategie voor 
Pakscan, Modbus, DeviceNet of Profibus een 
tussenliggende klepslagpositionering naar een 
"DV" (Gewenste waarde - waarde die over-
eenkomt met de vereiste positie) vereist, 
moeten de bedieningsparameters in dit 
hoofdstuk worden ingesteld. ‘‘Actie bij verlies 
van signaal’’ parameters zijn alleen van 
toepassing op Modbus- en Profibus-systemen.
Beperkt bereik positionering is een selecteer-
bare optie waarbij positioneringslimieten, 0% 
en 100%, zich op andere posities kunnen 
bevinden dan diegene gebruikt voor digitale 
open en gesloten limietopdrachten. Beperkt 
bereik positionering kan worden ingesteld met 
de schermen [FL] Lage besturingssignaalpositie en 
[FH] Hoge besturingssignaalpositie.
Houd er rekening mee dat de aandrijving zal 
reageren op een digitale openen of sluiten 
hostopdracht door de klep te verplaatsen naar 
de ingestelde limieten, ongeacht de instel-
lingen die zijn gemaakt voor positioneringsbe-
diening.
De instellingen voor dode band en beweging 
geblokkeerd tijd beïnvloeden de nauwkeurig-
heid en reactietijd.

 Alle instellingen die lokaal bij de 
aandrijving worden gemaakt, kunnen 
tijdens het opstarten door de host worden 
overschreven, behalve als de 
GSD-bestanden op de Profibus-kaart zijn 
vergrendeld. Raadpleeg publicatie PUB088-
004-00 beschikbaar van www.rotork.com

[FL] Lage besturingssignaal positie is de 
positie waarnaar de aandrijving zal bewegen 
als een 0%-opdracht wordt verzonden.

De positie ingesteld voor [FL] wordt als 0% 
aan de host gerapporteerd. Het display van 
de aandrijving zal % open rapporteren in 
het bereik dat is ingesteld met de limieten.

De standaardinstelling is 0% als de 
sluitingslimiet.

Gebruik de toets + of - om de gewenste 
kleppositie voor een 0%-opdracht te 
selecteren.

Low Set Point
Position:  Closed

0% GW = klep gesloten

DRUK OP DE TOETS .
De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Druk op de toets k om weer te geven: 
[FH] Hoge besturingssignaal positie.

[FL] Hoge besturingssignaal positie is de 
positie waarnaar de aandrijving zal bewegen 
als een 100%-opdracht wordt verzonden.

De positie ingesteld voor [FH] wordt als 
100% aan de host gerapporteerd. Het 
display van de aandrijving zal % open 
rapporteren in het bereik dat is ingesteld 
met de limieten. 

De standaardinstelling is 100% als de 
openingslimiet.

Gebruik de toets + of - om de gewenste 
kleppositie voor een 100%-opdracht te 
selecteren.

High Set Point
Position:  Open

100% GW = klep open

DRUK OP DE TOETS .
De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Druk op de toets k om weer te geven: 
[Fd] Dode band.

Alle positioneringsopdrachten zijn onder-
worpen aan de dode-bandtolerantie.

De dode band bepaalt de verwachte positio-
neringsnauwkeurigheid van de aandrijving 
en hangt af van verschillende factoren waar-
onder de uitvoersnelheid van de aandrijving, 
het aantal slagen en het klepkoppel. Als de 
dode band te laag wordt ingesteld, kan de 
klep rond het ingestelde punt “jagen”.

Gebruik de toets + of - om de gewenste 
instelling weer te geven:

[00] tot [99] – 0% tot 9,9% van de klepslag.

Deadband
2.5%

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Druk op de toets k om weer te geven:  
[Ft] Beweging geblokkeerd tijd.

Bussysteem 
positionering
Bedieningsinstellingen

9.14 Bussysteem klep
Positie op 0% GW

FL Bussysteem klep
Positie op 100% GW

FH Bussysteem 
Aanpassing dode band

Fd
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MIT stelt de minimale tijd in tussen opeen-
volgende positieopdrachten die worden 
uitgevoerd. Het wordt gebruikt om het 
aantal starts per uur en fluctuaties te vermin-
deren als continue positionering wordt geïm-
plementeerd.

Door de langst mogelijke tijd in te stellen 
waarbij toch nog een aanvaardbare bestu-
ring mogelijk is, wordt de levensduur van 
de gemotoriseerde klep verlengd.

Gebruik de toets + of - om de gewenste 
instelling weer te geven:

[00] tot [99] = 0 tot 99 seconden. 

Motion Inhibit
Time:  05 seconds

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen (opge-
slagen) om aan te geven dat het is ingesteld.

Druk op de toets k: [FA] verlies van signaal 
(alleen Modbus, Profibus & Devicenet).

Modbus, Profibus & DeviceNet modules 
kunnen worden ingesteld om te reageren 
op verlies van communicatie met de host 
door de klep te positioneren. Modbus 
controleert op een verlies van algemene 
highway communicatie, terwijl Profibus & 
DeviceNet controleren op een verlies van 
communicatie specifiek gericht aan zichzelf.

De standaardinstelling is uit [OF] en de stan-
daard time-out is 255 sec.

Gebruik de toets + of - om de gewenste 
instelling weer te geven:

[On] Failsafe zoals bepaald door 
instelling [FF]

[OF] Ga naar laag besturingssignaal positie.

Loss of Signal
Failsafe

Failsafe-actie ingeschakeld

DRUK OP DE TOETS .
De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat het is 
ingesteld.
Druk op de toets k om weer te geven: 
[FF] Failsafe-actie.

Modbus, Profibus & DeviceNet failsafe-
actie wanneer [FA] is ingeschakeld.

Gebruik de toets + of - om de gewenste 
instelling weer te geven:

[Lo] Ga naar laag besturingssignaal-positie.

[SP] Niets doen

[HI] Ga naar hoog besturingssignaal-positie.

Failsafe Action
Go to Low SP

DRUK OP DE TOETS .

De weergegeven optie zal knipperen 
(opgeslagen) om aan te geven dat 
het is ingesteld.

Bussysteem beweging 
geblokkeerd tijd (MIT)

Ft Modbus, Profibus & 
DeviceNet Actie bij 
verlies van signaal

FA Modbus, Profibus
& DeviceNet
Failsafe-actie

FF
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Alle functies van de SI-aandrijving zijn voor verzending geconfigureerd als een set 
standaardinstellingen van Rotor Fluid Systems, zie de tabel hiernaast. Indien hierom is 
verzocht, worden alternatieve instellingen gebruikt die bij de order zijn gespecificeerd. 
Wanneer de installatie op locatie plaatsvindt, overschrijven de ingevoerde instellingen de 
standaarden van Rotork Fluid Systems en worden deze ‘huidige’’ instellingen samen met 
de resterende niet-aangepaste standaardinstellingen gebruikt.

Indien problemen worden ondervonden bij de inbedrijfstelling, kunnen de 
standaardinstellingen worden hersteld om de configuratie van de aandrijving terug te zetten 
op de oorspronkelijke conditie. Vervolgens kan de lokale inbedrijfstelling worden hervat.

Als een reset naar de fabrieksinstellingen wordt uitgevoerd, keren alle basis- 
en configuratie-instellingen, uitgezonderd limietposities, terug naar hun 
standaardinstelling. Zie de tabel hiernaast voor standaardinstellingen van Rotork 
Fluid Systems. De basisinstellingen (uitgezonderd limieten) en configuratie-instellingen 
moeten daarna worden gecontroleerd en indien nodig opnieuw worden ingesteld 
(zie Basisinstellingen in hoofdstuk 8 en Configuratie instellingen in hoofdstuk 9).

Standaardinstellingen van Rotork Fluid Systems voor SI-aandrijvingen:

Functie  [d1] Standaardinstelling
[P?]  Wachtwoord    Onveranderd - blijft zoals ingesteld
[Bt]   Bluetooth-communicatie [OF]  Uitgeschakeld

Basisconfiguraties
[C2]  Sluitingsactie [CP]  Stoppen op druk
[C3]  Openingsactie [OL]  Stoppen op limiet
[CP]  Sluitingsdruk op limiet [90]  90% van maximumdruk
[Cp]  Sluitingsdruk op tussenpositie [00]  00% = Waarde ingesteld in CP
[OP]  Openingsdruk op  [90]  90% van maximumdruk
[Op]  Openingsdruk op tussenpositie [00] 00% = Waarde ingesteld in OP

Configuratie-instellingen
[r1]  Relais 1 functie [CL]  Sluitingslimiet

[r1]  Relais 1 vorm [nO]  Normaal open

[r2]  Relais 2 functie [OP]  Openingslimiet

[r2]  Relais 2 vorm [nO]  Normaal open

[r3]  Relais 3 functie [FA]  Storingsalarm

[r3]  Relais 3 vorm [nO]  Normaal open

[Od]  Selectie afstandsbediening [rE]  Digitaal

[cL]  Lokale bediening [Pr]  Push to Run

[LP]  Laagvermogensmodus [OF]  Uitgeschakeld

[Ld]  LED-kleur gesloten [9r]  Groen

[UL]  Taal [01]  Engels

[rP]  Prioriteit afstandsbediening [SP]  Blijven staan

[HP]  Positie behouden [On]  Ingeschakeld

[PH]  Positiehysterese [05]  0,5%

[OH]  Overdruk hysterese [10]  10%

[UH]  Onderdruk hysterese [10]  10%

[EA]  ESD-actie (Software) [ E]   Alle elektromagneetkleppen 
uitschakelen

[EO]  Voorrang ESD op lokale stop [No]  Geen voorrang

[Ec]  ESD-contacttype [nO]  Normaal open

[rE]  ESD-handmatige reset [OF]  Geen reset

Terugzetten op standaardinstellingen
Ur
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[Et]  ESD tijdelijk verlies van signaal [Ct]  Verder met ESD-actie

[PP]  Gedeeltelijke slagpositie [90]  90% Open

[Ph]  Gedeeltelijke slagtest [No]   Motor niet starten als – 
Motorstarttest begint

[FI]  mA / Spanning analoge ingang [CU]  Stroom

[FF]  Analoog signaal fout actie [OF]  Geen alarm

[dC]  Aanpassing dode band sluiten [10]  1,0%

[dO]  Aanpassing dode band openen [10]  1,0%

[HC]  Aanpassing hysterese sluiten [05]  0,5%

[HO]  Aanpassing hysterese openen [05]  0,5%

[OJ]  Onderbrekingstimer [OF]  Timer uit 
 inschakelen

[Jd]  Onderbrekingstimer [CL]  Start sluiten 
 startrichting

[JC]  Onderbrekingstimer [25]  25% Open 
 sluiten positie

[JO]  Onderbrekingstimer [25]  25% Open 
 open positie

[JS]  Interval onderbrekingstimer [OF]  Tijd in seconden

[JE]  Onderbrekingstimer [OF]  Geen voorrang 
 ESD voorrang

Reset to Factory
Confirm?

Door te drukken op  wordt een

tweede menu geopend

Actie bevestigen? 

[no] Annuleert de vereiste actie (standaard)

[yS] Bevestigt de aangevraagde actie

DRUK OP DE TOETS .

Terugzetten op standaardinstellingen vervolg
Ur
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10.1  Onderhoud, controle 
en probleemoplossing

Elke aandrijving van Rotork Fluid Systems is 
voorafgaand aan de verzending volledig 
getest om jarenlange storingsvrije werking te 
garanderen, op voorwaarde dat deze wordt 
geïnstalleerd, afgedicht en in bedrijf gesteld 
overeenkomstig de instructies in deze 
handleiding.
De dubbel afgedichte, ondoordringbare 
behuizing van de SI-aandrijving biedt een 
volledige bescherming van de onderdelen 
van de aandrijving. Voor routine-inspectie 
mogen geen afdekkingen worden verwij-
derd, omdat dit de toekomstige betrouw-
baarheid van de aandrijving kan aantasten. 
De controlemodule bevat geen 
door de gebruiker te onderhouden compo-
nenten. Het deksel van het oliereservoir mag 
niet worden verwijderd omdat dit hydrauli-
sche olie bevat.
Alle elektrische voedingen naar de aandrij-
ving moeten worden geïsoleerd voordat 
onderhoud of inspectie wordt uitgevoerd.
Alle elektrische voedingen moeten worden 
geïsoleerd voordat deksels van de aandrijving 
worden verwijderd.
Als de gemotoriseerde klep zelden gebruikt 
wordt, moet een routinewerkingsschema 
worden opgesteld. Dit kan gedeeltelijke slag 
omvatten van de aandrijving met regelma-
tige intervallen.

Bij routineonderhoud moet het volgende 
jaarlijks worden uitgevoerd:

•  Controleer de bevestiging van de bouten 
waarmee de klep aan de aandrijving 
vastzit.

•  Controleer of de klepspindels en 
aandrijfmoeren schoon en goed 
gesmeerd zijn.

•  Controleer de behuizing van de 
aandrijving op schade en loszittende 
of ontbrekende bevestigingsmiddelen.

•  Controleer op overmatige ophopingen 
van stof of uil op de aandrijving.

•  Controleer op verlies van hydraulische 
vloeistof. Doe dit door de olievulplug te 
verwijderen als de voeding verwijderd is 
van de aandrijving. Het oliepeil mag niet 
lager zijn dan 50 mm (2”) onder 
het afdichtingsoppervlak van de 
olievulplug op de behuizing. Als het 
nodig is om hydraulische vloeistof aan te 
vullen, zorg er dan voor dat het correcte 
type vloeistof wordt gebruikt. 
Zie typeplaatje van de aandrijving. 
Het kan nodig zijn om de aandrijving te 
verwijderen van de klep om dit te doen.

•  Als het oliepeil laag is, voer dan 
een visuele inspectie uit van de aandrijving 
en draai alle hydraulischebevestigingen 
vast die kunnen lekken.

•  Controleer de snelheden in zowel 
de open als gesloten richtingen ten 
opzichte van het testcertificaat geleverd 
bij de aandrijving.

•  Open de aandrijving volledig en draai aan 
de rode lokale bedieningsknop om te 
stoppen. Laat de aandrijving 30 minuten 
alleen en controleer of de aandrijving niet 
van de open limiet is afgedreven.

Routineonderhoud moet het volgende 
omvatten na het vijfjarig onderhoud:
•  De hydraulische olie moet na 5 jaar 

worden ververst als de aandrijving een 
modulerende klep gebruikt en 10 jaar 
als een isolerende klep wordt gebruikt 
(Raadpleeg gewichten en afmetingen, 
hoofdstuk 12, voor het vereiste 
volume olie).

•  De afdichtingen van de aandrijving 
moeten na vijf jaar worden vervangen 
als de aandrijving een modulerende klep 
gebruikt en 10 jaar als een isolerende 
klep wordt gebruikt. 

Zie de SI-workshophandleiding voor alle 
andere onderhoudswerken die moeten 
worden uitgevoerd op de aandrijving, 
inclusief olieverversing en vervanging 
van afdichtingen zoals hierboven.

Hydraulische olie
Standaardtoepassingen 10 cST minerale olie 
Tenzij speciaal besteld voor extreme klimaat-
condities of andere speciale omgevingen 
worden aandrijvingen van Rotork Fluid 
Systems SI verzonden met hydraulische 
systemen gevuld met 10 cSt minerale olie. 
Deze olie is geschikt voor aandrijvingen die 
worden gebruikt bij omgevingstemperaturen 
–15 ºC tot +65 ºC.

Lage temperatuuromgevingen 10 cSt 
siliconenvloeistof 
Deze olie is geschikt voor aandrijvingen die 
worden gebruikt bij omgevingstemperaturen 
-40 ºC tot +65 ºC.

Gevoelige omgevingen 15 cSt biologi-
sche afbreekbare vloeistof. 
Deze olie is geschikt voor aandrijvingen die 
worden gebruikt bij omgevingstemperaturen 
-10 ºC tot +65 ºC.

Omgevingen voedingsindustrie 15 cSt 
vloeistof voedingsklasse. 
Deze olie is geschikt voor aandrijvingen die 
worden gebruikt bij omgevingstemperaturen 
-10 ºC tot +65 ºC.

Problemen oplossen
Zie de Storingsalarmen in hoofdstuk 9.9 en 
Helpschermen in hoofdstuk 11.

Onderhoud, controle en probleemoplossing
10
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10.2 Milieu

Advies voor de eindgebruiker over het weggooien aan het einde van de levensduur van het product. 

Onderhoud, controle en probleemoplossing vervolg
10

Onderwerp Definitie Opmerkingen/voorbeelden Gevaarlijk Recyclebaar EU-afvalwetgeving Afvoer

Elektrische en
elektronische
apparatuur

Printplaten
Draad
LS1 is geactiveerd

Alle producten
Alle producten

Ja
Ja

Ja
Ja

20 01 35
17 04 10

Gebruik gespecialiseerde 
recyclebedrijven

Glas Lens/ruit Alle SI-aandrijvingen Nee Ja 16 01 20
Gebruik gespecialiseerde 
recyclebedrijven

Metalen

Aluminium
Koper/brons
Staal
Gemengde 
metalen

Voedingseenheid en kwartslagbehuizingen
Pomponderdelen, SI-2 motorwikkelingen, draad
Lineaire aandrijving & Q100- tot Q130-
aandrijvingen
SI-2-motoren

Nee
Nee
Nee   
Nee

Ja
Ja
Ja
Ja

14 04 02
17 04 01
17 05 05
17 04 07

Gebruik erkende recyclebedrijven

Plastic Met glas gevuld 
nylon Afdekkingen, elektronicabehuizing Nee Nee 17 02 04

Gebruik gespecialiseerde 
recyclebedrijven

Olie
Mineraal
Voedingsklasse
Siliconen

Standaard aandrijving
Toepassingen voedingsindustrie
Lage temperatuurtoepassingen

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

13 01 10
13 01 12
13 01 11

Vereist speciale behandeling 
voorafgaand aan afvoer, gebruik 
gespecialiseerde recyclebedrijven 
of afvalverwerkingsbedrijven

Rubber Afdichting en 
O-ringen Afdekking en asafdichting Ja Nee 16 01 99

Vereist speciale behandeling 
voorafgaand aan afvoer, 
gebruik gespecialiseerde 
afvalverwerkingsbedrijven

Controleer in alle gevallen de regelgeving van de lokale autoriteiten alvorens iets weg te gooien.
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Wanneer de aandrijving is ingeschakeld en 
de functie Lokaal of Stop is geselecteerd, 
kunt u negen helpschermen openen met 
het Setting Tool. Zie hoofdstuk 8.1 voor 
hun locatie.

Druk op de toets m op het Setting Tool 
met de afstandsbediening geselecteerd. 
De helpschermen worden weergegeven.

Elk scherm beschikt over balken die de 
status van een bepaalde bediening- 
of indicatiefunctie aangeven. Elke balk 
reageert op veranderingen in de status van 
de aandrijvingsfunctie door “in’’ of ‘‘uit’’ 
te schakelen.

Wanneer u een probleem wilt oplossen, 
opent u de volgende helpschermen en 
raadpleegt u de tekst:

H1 –  Limietstatusindicators aandrijving.

H2 –  Lokale bedieningsindicators.

H3 –  Indicators afstandsbediening.

H4 –  Indicators digitale feedback.

H5 –   Timer-, storing- en monitorrelais  
indicators.

H6 –   Magneetklep en pompaandrijving  
uitgangen.

H7 –  Storingsindicators 1.

H8 –  Storingsindicators 2.

H9 –  Indicators aandrijflogica.

 

 
     

 

  Open Vasthouden
  limiet Sluitingslimiet

 Sluiten    Vasthouden
 limiet                                   openings-
    limiet

 Bereikt   In beweging
 open   gesloten
 druk

  Bereikt gesloten   In beweging
  druk open

Helpscherm 1

Openingslimiet 
Balk aan = Aandrijving heeft openingslimiet 
bereikt

Sluitingslimiet 
Balk aan = Aandrijving heeft sluitingslimiet 
bereikt

Openingsdruk bereikt 
Balk aan = Aandrijving heeft openingsdruk 
bereikt.

Sluitingsdruk bereikt 
Balk aan = Aandrijving heeft sluitingsdruk 
bereikt.

Naar Open 
Balk aan = Aandrijving beweegt naar de 
geopende stand.

Naar gesloten 
Balk aan = Aandrijving beweegt naar de 
gesloten richting.

Openingslimiet vasthouden 
Balk aan = Aandrijving behoudt positie van 
openingslimiet.

Sluitingslimiet vasthouden 
Balk aan = Aandrijving behoudt positie van 
sluitingslimiet.

Opmerking: de balkindicatie is in 
realtime en reactief.

 Limietvlaggen H1Cr
HPHelpschermen

11
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  Lokale modus Hand
  geselecteerd bediening

 Lokaal   Lokaal
 stop   geplaatst

 Afstands-   Lokaal
  bediening   sluiten
 modus   
  geselec-
 teerd Lokaal Lokaal
  openen in hand

Helpscherm 2

Lokale modus geselecteerd 
Balk aan = Lokale bediening geselecteerd.

Lokale stop 
Balk aan = Lokale stop geselecteerd.

Afstand modus geselecteerd 
Balk aan = Afstandsbediening geselecteerd.

Lokale stop 
Balk aan = Lokaal open geselecteerd.

Lokale in hand 
Balk aan - Noch lokaal open noch lokaal 
gesloten geselecteerd.

Lokaal sluiten 
Balk aan = Lokaal sluiten geselecteerd.

Lokaal geplaatst 
Balk aan = Lokale bedieningselementen 
geplaatst.

Handbediening 
Balk aan = Handmatige overschrijding 
in gebruik.

Opmerking: de balkindicatie is in 
realtime en reactief.

 
 

 

       Afstandsbediening 1:        Afstandsbediening 2:
                openen                              ESD

 Afstands-   Afstands-
bediening 1:   bediening 2:
 sluiten   behouden

 Afstands-   Afstands-
bediening 1:   bediening 2:
    behouden   sluiten 

       Afstandsbediening 1:      Afstandsbediening 2:
                   ESD                            openen

Helpscherm 3

Alle afstandsbedieningssignalen aangegeven 
met een ‘1’, zijn standaard ingangen van 
vastbekabelde afstandsbediening.

Wanneer er een netwerksysteem zoals 
Pakscan, Profibus of Foundation Fieldbus is 
geplaatst, zijn afstandsbedieningsingangen 
gemarkeerd met een "2".

Afstandsbediening 1: openen
Balk aan = Afstandsbediening openen 
signaal aanwezig.

Afstandsbediening 1: sluiten
Balk aan = Signaal sluiten afstandsbediening 
aanwezig.

Afstandsbediening 1: behouden
Balk aan = Afstandsbediening behouden 
signaal aanwezig.

Afstandsbediening 1: ESD

Balk aan = ESD-signaal aanwezig.

Afstandsbediening 2: openen
Balk aan = Signaal 
afstandsbediening openen aanwezig 
van netwerk.

Afstandsbediening 2: sluiten
Balk aan = Signaal sluiten afstandsbediening 
aanwezig van netwerk.

Afstandsbediening 2: behouden
Balk aan = Afstandsbediening behouden 
signaal aanwezig van netwerk.

Afstandsbediening 2: ESD
Balk aan = ESD-signaal aanwezig 
van netwerk.

Opmerking: de balkindicatie is in 
realtime en reactief.

 Lokale bediening H2Cr
HP  Signalen afstandsbediening H3Cr

HP
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           Gedeeltelijke slag / Afstandsbediening 
  lokaal bediening 

 Over-   
 druk   

 Hydrauliek   
 status   
 

  Elektromagneetklep 
    storing 

Helpscherm 4

Gedeeltelijke slag/afstand-lokale 
opdracht 
Balk aan = Indien in analoge 
bedieningsmodus - een afstandsbediening 
lokale opdracht is aanwezig. Indien in 
modus met afstandsbediening met vaste 
bedrading - opdracht voor gedeeltelijke slag 
is aanwezig.

Overdruk 
Balk aan = Overdruk hydraulisch systeem.

Hydraulische status 
Balk aan = Hydraulisch systeem actief.

Fout elektromagneetklep 
Balk aan = Fout magneetklepaandrijving 
aanwezig.

Opmerking: de balkindicatie is in 
realtime en reactief.

  Onderbrekingstimer 
                     gestart 

    Onderbre                                  Storingsrelais
  kingstimer   uitgang
   blokkeren   

    Monitor
    relais-
    uitgang

  Onderbrekingstimer 
     wacht op eerste 
      beweging 

Helpscherm 5

Onderbrekingstimer gestart 
Balk aan = Onderbrekingstimer loopt.

Onderbrekingstimer blokkeert 
Balk aan = Onderbrekingstimer uit puls 
aanwezig.

Onderbrekingstimer wacht op eerste 
beweging 
Balk aan = Onderbrekingstimer wacht op 
eerste beweging.

Uitgang monitorrelais 
Balk aan = Monitorrelais geactiveerd.

Fout storingrelais 
Balk aan = Foutrelais geactiveerd.

Opmerking: de balkindicatie is in 
realtime en reactief.

 Digitale feedback H4Cr
HP  Controlevlaggen H5Cr

HP
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  Magneetklep
  Nr. 1

    
 Magneet-   Sluiten
  klep Nr. 2   

 Magneet-   Openen
  klep Nr. 3    
 

    Pomp
    

Helpscherm 6

Magneetklep Nr. 1 
Balk aan = Magneetklep Nr. 1 geactiveerd.

Magneetklep Nr. 2 
Balk aan = Magneetklep Nr. 2 geactiveerd.

Magneetklep Nr. 3 
Balk aan = Magneetklep Nr. 3 geactiveerd.

Pomp 
Balk aan = Pomp draait.

Openen 
Balk aan = Aandrijving openen.

Sluiten 
Balk aan = Aandrijving sluiten.

Opmerking: de balkindicatie 
is in realtime en reactief. 

         Druk
   Fout transductor 

    Positie
 EEPROM   transductor
  controlesom   storing

 Hardware   Fout 
       storing   magneetkle- 
    paandrijving

  Lokale bediening     Hydrauliek
  storing     voedingsfout

Helpscherm 7

EEPROM controlesom 
Balk aan = EEPROM controlesom fout [EE].

Hardwarefout 
Balk aan = Hardwarefout aanwezig [HA].

Lokale bedieningen fout 
Balk aan = Lokale bedieningen fout [LC].

Fout hydraulische voeding 
Balk aan = Fout hydraulische voeding [PU].

Fout magneetklepaandrijving 
Balk aan = Fout 
magneetklepaandrijving [dr].

Fout positie transductor 
Balk aan = Fout positie transductor [PU].

Fout druk transductor 
Balk aan = Fout druk transductor [Pr].

Opmerking: de balkindicatie is in 
realtime en reactief.

 Uitgangen aandrijving   H6Cr
HP  Foutvlaggen 1 H7Cr

HP
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   Verlies van
   analoog
   opdrachtsignaal 

 over-                                   Gedeeltelijk
 druk in   slag-
 tussen-   storing
 positie

 verkeerde   Aandrijving
    richting    afgeslagen
 

  Kan druk Aandrijving
  niet afgeslagen in
  bereiken langzame modus

Helpscherm 8

Overdruk in tussenpositie 
Balk aan = werking van aandrijving is 
gestopt door een obstructie in het midden 
van de slag [OP].

Verkeerde richting 
Balk aan = aandrijving beweegt naar 
de verkeerde richting [dI].

Kan druk niet bereiken 
Balk aan = aandrijving kan vereiste druk niet 
bereiken [uP].

Aandrijving is afgeslagen in 
langzame modus 
Balk aan = aandrijving is afgeslagen 
in langzame modus [SL].

Aandrijving afgeslagen 
Balk aan = beweging van aandrijving 
is afgeslagen [St].

Gedeeltelijke slagstoring 
Balk aan = aandrijving heeft gewenste 
beweging niet kunnen uitvoeren [PS].

Verlies van analoog opdrachtsignaal 
Balk aan = analoog opdrachtsignaal is niet 
aanwezig [dn].

Opmerking: de balkindicatie is in 
realtime en reactief.

 Foutvlaggen 2 H8Cr
HP
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  Openen Geen verwachte
  opdracht beweging

 
 Sluiten             alles
 opdracht                                  uitschakelen

 ESD-   Blokkeren
 opdracht   opdracht
 

                  Alles stoppen     Langzame modus
                     opdracht         opdracht

Helpscherm A

Opdracht openen 
Balk aan = Aandrijving reageert 
op een opdracht openen.

Opdracht sluiten 
Balk aan = Aandrijving reageert 
op een opdracht sluiten.

ESD-opdracht 
Balk aan = Aandrijving reageert 
op een opdracht ESD.

Opdracht alles stoppen 
Balk aan = Aandrijving en pomp stoppen.

Opdracht langzame modus 
Balk aan = Aandrijving werkt aan 
lagere snelheid.

Opdracht blokkeren 
Balk aan = Aandrijving werkt met 
de onderbrekingstimer.

Opdracht alles uitschakelen 
Balk aan = Aandrijving heeft opdracht 
gekregen om alle magneetkleppen uit 
te schakelen.

Geen verwachte beweging 
Balk aan = Aandrijving heeft geen 
opdrachten om te bewegen.

Opmerking: de balkindicatie is in 
realtime en reactief.

 Aandrijflogica H9Cr
HP
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Model aandrijving Netto gewicht Volume olie  
  kg/lbs  (liter / US Gallons) 

 SI-1-Q31 27 / 60 4,0 / 1,0

 SI-1-Q41 30 / 66 4,5 / 1,2

 SI-1-Q51 38 / 84 6,0 / 1,6

 SI-1-Q60/1 42 / 93 7,0 / 1,9

 SI-2-Q60/1 62 / 137 8,0 / 2,1

 SI-2-Q70 98 / 216 17,0 / 4,5

 SI-2-Q80 127 / 280 23,0 / 6,0

 SI-2-Q110 335 / 739 18,0 / 4,8

 SI-2-Q111 365 / 805 34,0 / 9,0

 SI-2-Q112 465 / 1025 46,0 / 12,2

 SI-2-Q120 560 / 1235 41,0 / 10,8

 SI-2-Q130 800 / 1764 41,0 / 10,8

Model aandrijving Netto gewicht Volume olie  
  kg/lbs  (liter / US Gallons) 

 SI-1-L80/40 55 / 122 4,0 / 1,0

 SI-1-L100/40 75 / 166 4,5 / 1,2

 SI-1-L125/65 85 / 188 6,5 / 1,7

 SI-1-L160/65 120 / 265 8,5 / 2,3

 SI-1-L200/65 160 / 353 11,5 / 3,0

 SI-2-L200/105 220 / 485 14,0 / 3,7

 SI-2-L250/105 250 / 551 23,0 / 6,0

 SI-2-L280/105 270 / 596 31,0 / 8,2

 SI-2-L320/105 290 / 640 41,0 / 10,8

 SI-2-L350/105 320 / 706 48,5 / 12,8

 SI-2-L400/105 Rotork raadplegen Rotork raadplegen

 SI-2-L450/105 Rotork raadplegen Rotork raadplegen

12.1 Gewichten en afmetingen

Gewichten en afmetingen
12
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0000  0000  00  0

0000  0001  01  1

0000  0010  02  2

0000 0011  03  3

0000  0100  04  4

0000  0101  05  5

0000  0110  06  6

0000  0111  07  7

0000  1000  08  8

0000  1001  09  9

0000  1010  0A  10

0000  1011  0B  11

0000  1100  0C  12

0000  1101  0D  13

0000  1110  0E  14

0000  1111  0F  15

0001  0000  10  16

0001  0001  11  17

0001  0010  12  18

0001  0011  13  19

0001  0100  14  20

0001  0101  15  21

0001  0110  16  22

0001  0111  17  23

0001  1000  18  24

0001  1001  19  25

0001  1010  1A  26

0001  1011  1B  27

0001  1100  1C  28

0001  1101  1D  29

0001  1110  1E  30

0001  1111  1F  31

0010  0000  20  32

0010  0001  21  33

0010  0010  22  34

0010  0011  23  35

0010  0100  24  36

0010  0101  25  37

0010  0110  26  38

0010  0111  27  39

0010  1000  28  40

0010  1001  29  41

0010  1010  2A  42

0010  1011  2B  43

0010  1100  2C  44

0010  1101  2D  45

0010  1110  2E  46

0010  1111  2F  47

0011  0000  30  48

0011  0001  31  49

0011  0010  32  50

0011  0011  33  51

0011  0100  34  52

0011  0101  35  53

0011  0110  36  54

0011  0111  37  55

0011  1000  38  56

0011  1001  39  57

0011  1010  3A  58

0011  1011  3B  59

0011  1100  3C  60

0011  1101  3D  61

0011  1110  3E  62

0011  1111  3F  63

0100  0000  40  64

0100  0001  41  65

0100  0010  42  66

0100  0011  43  67

0100  0100  44  68

0100  0101  45  69

0100  0110  46  70

0100  0111  47  71

0100  1000  48  72

0100  1001  49  73

0100  1010  4A  74

0100  1011  4B  75

0100  1100  4C  76

0100  1101  4D  77

0100  1110  4E  78

0100  1111  4F  79

0101  0000  50  80

0101  0001  51  81

0101  0010  52  82

0101  0011  53  83

0101  0100  54  84

0101  0101  55  85

0101  0110  56  86

0101  0111  57  87

0101  1000  58  88

0101  1001  59  89

0101  1010  5A  90

0101  1011  5B  91

0101  1100  5C  92

0101  1101  5D  93

0101  1110  5E  94

0101  1111  5F  95

0110  0000  60  96

0110  0001 61  97

0110  0010 62  98

0110  0011  63  99

0110  0100  64  100

0110  0101  65  101

0110  0110  66  102

0110  0111  67  103

0110  1000  68  104

0110  1001  69  105

0110  1010  6A  106

0110  1011  6B  107

0110  1100  6C  108

0110  1101  6D  109

0110  1110  6E  110

0110  1111  6F  111

0111  0000  70  112

0111  0001  71  113

0111  0010  72  114

0111  0011  73  115

0111  0100  74  116

0111  0101  75  117

0111  0110  76  118

0111  0111  77  119

0111  1000  78  120

0111  1001  79  121

0111  1010  7A  122

0111  1011  7B  123

0111  1100  7C  124

0111  1101  7D  125

0111  1110  7E  126

0111  1111  7F  127

1000  0000  80  128

1000  0001  81  129

1000  0010  82  130

1000  0011  83  131

1000  0100  84  132

1000  0101  85  133

1000  0110  86  134

1000  0111  87  135

1000  1000  88  136

1000  1001  89  137

1000  1010  8A  138

1000  1011  8B  139

1000  1100  8C  140

1000  1101  8D  141

1000  1110  8E  142

1000  1111  8F  143

1001  0000  90  144

1001  0001  91  145

1001  0010  92  146

1001  0011  93  147

1001  0100  94  148

1001  0101  95  149

1001  0110  96  150

1001  0111  97  151

1001  1000  98  152

1001  1001  99  153

1001  1010  9A  154

1001  1011  9B  155

1001  1100  9C  156

1001  1101  9D  157

1001  1110  9E  158

1001  1111  9F  159

1010  0000  A0  160

1010  0001  A1  161

1010  0010  A2  162

1010  0011  A3  163

1010  0100  A4  164

1010  0101  A5  165

1010  0110  A6  166

1010  0111  A7  167

1010  1000  A8  168

1010  1001  A9  169

1010  1010  AA  170

1010  1011  AB  171

1010  1100  AC  172

1010  1101  AD  173

1010  1110  AE  174

1010  1111  AF  175

1011  0000  B0  176

1011  0001  B1  177

1011  0010  B2  178

1011  0011  B3  179

1011  0100  B4  180

1011  0101  B5  181

1011  0110  B6  182

1011  0111  B7  183

1011  1000  B8  184

1011  1001  B9  185

1011  1010  BA  186

1011  1011  BB  187

1011  1100  BC  188

1011  1101  BD  189

1011  1110  BE  190

1011  1111  BF  191

1100  0000  C0  192

1100  0001  C1  193

1100  0010  C2  194

1100  0011  C3  195

1100  0100  C4  196

1100  0101  C5  197

1100  0110  C6  198

1100  0111  C7  199

1100  1000  C8  200

1100  1001  C9  201

1100  1010  CA  202

1100  1011  CB  203

1100  1100  CC  204

1100  1101  CD  205

1100  1110  CE  206

1100  1111  CF  207

1101  0000  D0  208

1101  0001  D1  209

1101  0010  D2  210

1101  0011  D3  211

1101  0100  D4  212

1101  0101  D5  213

1101  0110  D6  214

1101  0111  D7  215

1101  1000  D8  216

1101  1001  D9  217

1101  1010  DA  218

1101  1011  DB  219

1101  1100  DC  220

1101  1101  DD  221

1101 1110 DE 222

1101 1111  DF  223

1110  0000  E0  224

1110  0001  E1  225

1110  0010  E2  226

1110  0011  E3  227

1110  0100  E4  228

1110  0101  E5  229

1110  0110  E6  230

1110  0111  E7  231

1110  1000  E8  232

1110  1001  E9  233

1110  1010  EA  234

1110  1011  EB  235

1110  1100  EC  236

1110  1101  ED  237

1110  1110  EE  238

1110  1111  EF  239

1111  0000  F0  240

1111  0001  F1  241

1111  0010  F2  242

1111  0011  F3  243

1111  0100  F4  244

1111  0101  F5  245

1111  0110  F6  246

1111  0111  F7  247

1111  1000  F8  248

1111  1001  F9  249

1111  1010  FA  250

1111  1011  FB  251

1111  1100  FC  252

1111  1101  FO  253

1111  1110  FE  254

1111 1111  FF  255

 BINAIR HEX DEC  BINAIR HEX DEC  BINAIR HEX DEC  BINAIR HEX DEC  BINAIR HEX DEC  BINAIR HEX DEC  BINAIR HEX DEC  BINAIR HEX DEC

Binaire, Hexadecimale en
decimale omrekeningstabel

BHD
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Typeplaatje aandrijving
13

Op het typeplaatje van de aandrijving is de volgende informatie gegraveerd:

Explosieveilige certificering: 

Details van certificatie bij installatie in explosiegevaarlijke omgevingen.

Bedrijfstemperatuur: 

Maximum en minimum omgevingstemperaturen voor de installatie.

Modelnummer: 

Volledige modelcode van aandrijving. Zie gegevensblad voor verklaring van 
de modelcode.

Nummer voedingseenheid: 

Modelcode alleen voor voedingseenheid.

Serienummer: 

Houd dit altijd bij de hand als u contact opneemt met Rotork Fluid Systems voor 
bijstand.

Nummer bedradingsschema: 

Bedradingsschema zal informatie geven over de specificaties van de aandrijving 
en aansluitingen van inkomende kabels.

Voedingsspanning: 

Vergelijk dit met de lokaal beschikbare voeding.

Maximumvermogen: 

Verbruik van aandrijving.

Kabelingangen: 

Specificatie van afmetingen en schroefdraad beschikbaar voor kabelwartels.

Behuizing: 

De beschermingsklasse waarvoor de aandrijving geschikt is.

Olietype: 

Type hydraulische olie.

Gewicht van aandrijving: 

Gewicht van aandrijving.

Fabricagejaar: 

Het jaar waarin de aandrijving werd vervaardigd.
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Raadpleeg het typeplaatje van 
de aandrijving voor specifieke 
goedkeuringsgegevens van de 
eenheid.

Aandrijvingen van Rotork Fluid Systems 
zijn goedgekeurd voor veel normen. 
De bijbehorende lijst was accuraat op 
1 juli 2011. Raadpleeg www.rotork.com 
voor de meest actuele informatie.

Rotork kan aandrijvingen leveren die 
voldoen aan nationale normen die 
hierboven niet zijn vermeld. Neem 
contact op met Rotork voor meer 
informatie.

Europees – Ex omgeving
SI-1:  
ATEX (94/9/EC) II 2 G. Ex dm(e) IIB T4 Gb 
Temperatuur -20 °C tot +65 °C 
*Optie -35 °C tot +65 °C

SI-1:  
ATEX (94/9/EC) II 2 G. Ex dm(e) IIC T4 Gb 
Temperatuur -20 °C tot +60 °C

SI-2.1:  
ATEX (94/9/EC) II 2 G. Ex d(e) IIB T4 Gb 
Temperatuur -20 °C tot +65 °C 
*Optie -40 °C tot +65 °C 
*Optie -50 °C tot +60 °C

SI-2.1:  
ATEX (94/9/EC) II 2 G. Ex d(e) IIC T4 Gb 
Temperatuur -20 °C tot +60 °C

Internationaal – Ex omgeving

SI-1:  
IECEx. Ex dm(e) IIB T4 Gb 
Temperatuur -20 °C tot +65 °C 
*Optie -35 °C tot +65 °C

SI-1:  
IECEx. Ex dm(e) IIC T4 Gb 
Temperatuur -20 °C tot +60 °C

SI-2.1:  
IECEx. Ex d(e) IIB T4 Gb 
Temperatuur -20 °C tot +65 °C 
*Optie -40 °C tot +65 °C

SI-2.1:  
IECEx. Ex d(e) IIC T4 Gb 
Temperatuur -20 °C tot +60 °C

VS – Ex omgeving

SI-1:  
FM. Klasse I, Zone 1, AEx dm(e) IIB T4 
Temperatuur -20 °C tot +60 °C 
*Optie -35 °C tot +60 °C

SI-1:  
FM. Klasse I, Zone 1, AEx dm(e) IIC T4 
Temperatuur -20 °C tot +60 °C

SI-2.1:  
FM. Klasse I, Zone 1, AEx d(e) IIB T4 
Temperatuur -20 °C tot +60 °C 
*Optie -40 °C tot +60 °C

 

SI-2.1:  
FM. Klasse I, Zone 1, AEx dm(e) IIC T4 
Temperatuur -20 °C tot +60 °C

Canada – Ex omgeving

SI-1:  
CSA. Klasse I, Zone 1, Ex dm(e) IIB T4 
Temperatuur -20 °C tot +60 °C 
*Optie -35 °C to +60 °C

SI-1:  
CSA. Klasse I, Zone 1, Ex dm(e) IIC T4 
Temperatuur -20 °C tot +60 °C

SI-2.1:  
CSA. Klasse I, Zone 1, Ex d(e) IIB T4 
Temperatuur -20 °C tot +60 °C 
*Optie -40 °C tot +60 °C

SI-2.1:  
CSA. Klasse I, Zone 1, Ex dm(e) IIC T4 
Temperatuur -20 °C tot +60 °C

* “e” extra veiligheidsvoorziening is alleen 
beschikbaar op enkelfasige en DC-versies 
waar gespecificeerd.

Goedkeuringen Ex omgevingen  14

Brazilië – Ex omgeving

SI-1:  
INMETRO. Ex dm(e) IIB T4 Gb 
Temperatuur -20 °C tot +60 °C 
*Optie -35 °C tot +60 °C

SI-1:  
INMETRO. Ex dm(e) IIC T4 Gb 
Temperatuur -20 °C tot +60 °C

SI-2.1:  
INMETRO. Ex d(e) IIB T4 Gb 
Temperatuur -20 °C tot +60 °C 
*Optie -40 °C tot +60 °C

SI-2.1:  
INMETRO. Ex d(e) IIC T4 Gb 
Temperatuur -20 °C tot +60 °C

Opmerking:
1) Certificatie temperaturen 
zijn geen bedrijfstemperaturen, 
zie typeplaatje van de aandrijving 
voor bedrijfstemperaturen.

2) Stel het apparaat niet in bedrijf als 
een externe warmtebron in combinatie 
met de omgevingstemperatuur 
de bovenste of onderste 
bedrijfstemperatuur overschrijdt.
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        Goedgekeurde zekeringen
14.1

Zie de bedradingsschema's op het 
gegevenslabel voor details van 
goedgekeurde zekeringen.
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Speciale condities voor veilig gebruik (explosieveilige aandrijvingen)
15

De maximale constructieve tussenruimte (Ic) is minder dan vereist door Tabel 2 van EN 
60079-1: 2007 (of IEC 60079-1: 2007) zoals hieronder getoond:

SI-1 Maximale tussenruimte Minimum L

Elektrische afdekking / centrale behuizing 0,150 26,20 
(draaischarnier)

Aansluitklemmendeksel (lang en kort) /   0,150 26,70 
centrale behuizing (pasrand)

Aansluitklemmenplug / centrale 0,115 25,95 
behuizing (pasrand)

SI-2 Maximale tussenruimte  Minimum L

Elektrische afdekking / centrale 0,150 26,20 
behuizing (pasrand)

Aansluitklemmendeksel (lang en kort) /  0,150 26,70 
centrale behuizing (draaischarnier)

Klemmenbord / centrale behuizing  0,115 25,95 
(pasrand)

Elektrische afdekking / centrale 0,150 27,00 
behuizing (pasrand)

Montagebeugel motor / centrale behuizing 0,080 
flensverbinding

Motorbussen/montagebeugel motor -0,014 28,00 
(pasrand) (onjuiste pasvorm) 

Motoras/motorbussen (pasrand) 0,150 28,00

Afdekking magneetkleppen/ centrale 0,080 
behuizing flensverbinding

SI-2.1 Maximale tussenruimte  Minimum L

Elektrische afdekking / centrale 0,150 26,20 
behuizing (pasrand)

Aansluitklemmendeksel (lang en kort) /  0,150 26,70 
centrale behuizing (pasrand)

Klemmenbord / centrale behuizing  0,115 25,95 
(pasrand)

Motorafdekking / centrale 0,150 27,00 
behuizing (pasrand)

Montagebeugel motor / centrale 0,150 27,00 
behuizing (pasrand)

Motorbussen/montagebeugel motor -0,035 28,00 
(pasrand)  (onjuiste pasvorm) 

Motoras/motorbussen (pasrand) 0,138 28,00

Opmerkingen: alle bovenstaande opmerkingen zijn in mm.

 WAARSCHUWING: 
alle bevestigingsschroeven van afdekkingen zijn uit roestvrij staal (A4-80) 
volgens ISO 4762. 

Indien uitgerust met een venster vervaardigd in Makrolon® 6717, mag dit 
venster alleen worden geïnstalleerd waar het risico op impact op het kijkglas 
laag is.
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Als uw aandrijving van Rotork Fluid Systems 
correct is geïnstalleerd en afgedicht, zal deze 
jarenlang onderhoudsvrij zijn.

Mocht u technische assistentie of reserve 
onderdelen nodig hebben, dan garandeert 
Rotork de beste service ter wereld. Neem 
contact op met uw plaatselijke Rotork 
vertegenwoordiger of direct met de fabriek 
via adres op het typeplaatje en vermeld het 
type aandrijving en het serienummer.

Een volledig overzicht van ons wereldwijde 
verkoop- en servicenetwerk is beschikbaar 
op onze website www.rotork.com 

Hoofdkantoor
Rotork plc
tel +44 (0)1225 733200
fax +44 (0)1225 333467
e-mail mail@rotork.com

Lokale vertegenwoordiger:

        Rotork verkoop en service

Rotork Fluid Systems 
Leeds, VK
tel +44 (0)113 236 3312
fax +44 (0)113 205 7266
e-mail GBLeeds.SkilSupport@rotork.com



Onze producten worden voortdurend verder 
ontwikkeld. Daarom kan het ontwerp van 
de Rotork-aandrijvingen worden aangepast 
zonder voorafgaande kennisgeving. 
De nieuwste productinformatie en technische 
gegevens vindt u op onze website: 
www.rotork.com

De namen Rotork en Rotork Fluid Systems zijn 
geregistreerde handelsmerken. Rotork herkent 
alle geregistreerde handelsmerken.
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       Koptekst

OPGELET: RODE PLASTIC PLUGS IN KABELWARTELINGANGEN ZIJN ALLEEN BESTEMD 
VOOR GEBRUIK TIJDENS VERVOER. VOOR LANGDURIGE BESCHERMING DIENT 

U GESCHIKTE METALEN PLUGS TE PLAATSEN.

ATTENZIONE: I TAPPI IN PLASTICA ROSSA PER L'ENTRATA CAVI SONO SOLO 
TEMPORANEI. PER UNA PROTEZIONE PERMANENTE PREGO SOSTITUIRLI 

CON APPOSITI TAPPI METALLICI.

 ATENCION: LOS TAPONES ROJOS DE PLASTICO EN LAS ENTRADAS DE CABLE
SON UNICAMENTE PARA TRANSPORTE. PARA PROTECCION PERMANENTE

COLOCAR TAPONES METALICOS APROPIADOS.

 ACHTUNG: DIE ROTEN PLASTIKSTOPFEN SIND NUR FÜR DEN TRANSPORT GEEIGNET. 
FÜR DAVERHAFTEN SCHUTZ SIND DIESE GEGEN GEEIGNETE BLINDSTOPFEN 

AUSZÜTAUSCHEN.

 ATTENTION: LES BOUCHONS PLASTIQUES ASSURENT UNE PROTECTION TEMPORAIRE. 
POUR UNE PROTECTION DEFINITIVE UTILISER DES BOUCHONS METALLIQUES.


